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مانة   ٔ ه الثناء والشـكر إىل لك مـن  ٔ ـانين  من دواعي ا  ّ ، واالٕ الص ، و  رتاف  حلس ىن ،  ٔن  ٔو 

متام هذه الرسا ،  ٕ  ٔ س عرفوا  خللق السـايم فضل هللا  ل  ال   مث الن ر لوال  كن لبحيث  ٔن  رى مل و ىل ا
هنل من معینه العذب ، فلكمة شكر وتقد ر ال تفي ا ،  ٔ ّ ، فاكنوا نبعا  ر ّ ّ . ويف  ، والعمل اجلم ما هلم من حـق  ـيل

:   مقدمهتم
ٍ  )یوسف  لف الع ساوي (  ٔس تاذي املرشف ا كتور   صاحب احلمل والعمل ،  ىل ما بـذ  مـن  ـد

جياد املوضوع يل ،  و ده الك ري يف قراءة  ٕ مشـ ة وع ـ ء ، فض ال عـن  من فصول هذه الرسا    ىل ما هبايف ا
لقمية  فمل  ٕ ي  لك ب واملصادر ا مداده ا ٕ لیـه  ، وفـ ح ب  ـه وقلبـه ا ٕ ال و ٔرشـدين ا یرتك  كتـا  خيـتص مبوضـوعي إ

  الك ري يل ،  جفزاك هللا عين  وعن طلبة العمل  ري ما جيزي عباده الص احلني .
ً  ، الك  يس ) حفظه هللا ا كتور ( فاضل فرج    ، ه تـو ـرك يل حریـة الترصـف مبك ب  ،◌ا ًعطوف فاكن  ٔ 

.جفزاه هللا عن طلبة العمل  ري    اجلزاء
بداء الشكر الالئـق مبقـام ا كتـور   ٕ ً لكّ العجز عن ا ،  )رافـع  ٔسـعد عبـد احللـمي العـاين (كام  ٔقف  اجزا
 ،)سـهاد  ـامس ( ، وا كتـورة ) محمـد حيـىي سـامل اجلب وري( ، وا كتـور ) ـادل حشـاذة اخلـزر   (وا كتور

ینة ا واء الشايف  ىل ما الق ت  مـن صـعو ت ،ا  ن اكنت نصاحئهم  ا مث   ) دجية ز ر امحلداين(  وا كتورة 
ً عن العمل و ٔه     .فقد كنت اس ت ٔ س  ر ٔهيم السدید جفزامه  هللا  ريا

، ــىل مــا قــدماه يل مــن عــون  )محمــد  ــايم(وا كتــور )  ــامس احلــاج  ــامس  (كــام اشــكر ا كتــور  
  ..ونصی ة

ــاء  ــة والوف خــوة ا ٔ وشــكري املوصــول  حملب ــراهمي ( عــزاءل ٔ  ٕ ــل ا ــالوي لی محمــود  ــوزي (  و )  
ميي ) و )الك  يس  ـيل  ك ـاب   ٔو دیـوان  وامل یب لـ ن، ا   )ا متميي إسامعیل عبد ا رمحن(و( ساریة جسام ا  

  لك   رتام والتقد ر . مفله مشع  طلبت  مهن
    ّ تقدم ببالغ الشكر والتقـد ر مشـفو ا ضع ا لمسات ا ٔ رية لرساليت هذه  ٔن  ٔ حلـب و یطیب يل و ٔ   ٔ

ٓداب)  معیـدا ، ومعـاونني ،واىل  ٔسـاتذيت  یهتـا (ا  ِ ّ و  رتام ، إىل  امعيت احلب  ة (االٕسـالم ة _ بغـداد ) ولك
فاضل يف قسم ا لغة العربیة .   ا ٔ

تقــدم  لشــكر و  ــرتام إىل  ٔعضــاء جلنــة املناقشــة ملــا ســ  دو  ه مــن  ٓراء قميــة  دمــة  لبحــث نو ٔ
، ّ لمك مجیعا  يف القلـب ح والباحث ن ٕ ٔ ـراً ظـا ّ لـن ی ىسـ مـا وةً ، ويف الـنفس   ّ فضـلمك  ـيل ن ٕ  ،مـت ح ـ ّاد ، وا

مة اليت اصطفاها هللا  ا ... Uو ٔس ٔل هللا التوف ق والكرامة لهذه ا ٔ ً لیمك مجیع ٕ   محلل رساالته والق ام بدعوته . ا
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  بسم اهللا الرمحن ال حيم
  املقدمة

M  c  b ، العـلــي األـكــرم  الحمـــد هللا    a   `  _  ^  ]      \  [   ZL 
)١(  ،

  ، وعلى آله وصحابته أجمعین. والصالة والسالم على نبینا األمین، خاتم المرسلین

 ّ   ا بعد:أم

 الرســـول، أحـــبّ  ، ومـــن أحـــبّ  rرســـوله المصـــطفى اهللا، أحـــبّ  مـــن أحـــبّ   ــإنّ 
َ العربیـة عُ  العربیـة، ومـن أحـبّ  العرب، أحبّ  العرب، ومن أحبّ  بهـا، وثـابر علیهـا،  نـي

 ّ   )٢(ته إلیها.وصرف هم

، وأعظمهــا بركــة، علــم العربیــة، مــن أفضــل العلــوم وأعالهــا، وأجلهــا نفعــاً   إنّ 
  .كتاب اهللا تعالىفهم إلى به ل یتوصوهو علم وكیف ال یكون كذلك؟ 

من الركائز التـي علیهـا  جانبابیة، یتناول في األصول العر  تطبیقي  هذا بحثو 
ّ  النحــويقامـت دعــائم البحــث   –الشــاهد النحــوي  فــي مراحلــه التأسیســیة األولــى، بــل إن

دت علیه قواعد اللغة وتراكیبها، فكان  ي ق ّ هو العنصر األساس ال –موضوع البحث 
ّ بــین المختلحلقـــات المناقشــة مــن األهمیــة بمكــان، یشــهد لــه  ، فـــي فــین، مــن قبــول ورد

، أو فـــي ضـــوء الشـــروط ونثـــراً  ، وشـــعراً وحـــدیثاً  ضـــوء اخـــتالف أجنـــاس الشـــاهد، قرآنـــاً 
لقبـول الشـاهد النحـوي أو  والقیود الزمانیة والمكانیة، التـي حـددها علمـاء اللغـة، مقیاسـاً 

  ه. دّ 

                                         
 .٥ – ٤) سورة العلق، آیة: ١(
 .٩: وسر العربیة ) ینظر: فقه اللغة٢(
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وقــد كــان التوجــه إلــى دراســة الشــاهد النحــوي فــي (كتــاب مصــابیح المغــاني فــي 
َعین  ر ال ّ لمعاني) البن نُ حروف ا وز َ هاألسباب هـ) ٨٢٥(ت:   ّ الم ّ   :أهم

١ ُ م تعرفه الساحة النحویة في ف جدید في بابه، لعالم لؤلَّ . إلقاء الضوء على م
ؤلف یمني ّ وكتابه لم ین ُ   .شر كثیرًا  تبلدنا إال على قلة  ، فیما أحسب، فالم

َع. إفادة الدارس بما أضافه ٢ وز َ  كثُرمن فهم جدید، لبعض الشواهد التي   ّ الم
ـــه  تهالنقـــاش فیهـــا، ممـــا یرســـم صـــورة واضـــحة لشخصـــی ـــي امتزجـــت بثقافت ـــة الت النحوی

  .الشرعیة ، األصولیة والفقهیة

الشاهد النحوي واحد من األسس التأصـیلیة فـي النحـو العربـي، بـه . موضوع ٣
  لضاد وتبویب أحكامها.یتوصل إلى معرفة لغة العرب، وعلیه المعول في تقعید لغة ا

ن تفاوتت فیما بینها قلة وكثرة.٤ ٕ   . تنوع الشاهد بكل أنواعه في الكتاب ، وا

ــت خطــة البحــث  مبنیــة علــى ثالثــة فصــول، یســبقها ، بعــد هــذه المقدمــة ، فكان
 ّ حیـاة عـن فیهـا ، األولـى تحـدثت مسـألتینفـي ا التمهیـد فجـاء تمهید، وتلحقها خاتمة، أم

َع ــوز َ ــى اســمه، ونســبه، وأســرته، وعلمــه، ي بصــورة مــوجزةالم ، ســلطت الضــوء فیهــا عل
وثنـاء العلمـاء علیــه، وشـیوخه، وتالمیـذه، وأبــرز مصـنفاته، واعتمـدت فــي ترجمتـه هــذه 

ــى علــى بعــض المصــادر المعروفــة لدارســینا،  ــي ســاعدتني عل ــاة الت ــى حی االطــالع عل
َع وز َ   كتابه. في علم النحو والتأصیل فيفهم شخصیته وعلمه وأثرها و ،  ّ الم

 ّ داللـة  لـىع –بشـكل مـوجز  –مـن التمهیـد فقـد تكلمـت فیهـا  الثانیـةالمسألة ا أم
  الشاهد في اللغة واالصطالح، وأنواع الشواهد.

ـــا ّ علـــى  )، وقـــد قســـمتهالقـــرآن الكـــریم وقراءاتـــهالفصـــل األول فكـــان بعنـــوان ( أم
َععنـــد  وأثــرهكــریم مبحثــین، تنــاول األول القـــرآن ال ــوز َ فــي تثبیـــت القواعــد النحویـــة  يالم
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َعالثاني القراءات القرآنیة التي اسـتدل بهـا و وغیرها من الوظائف،  ـوز َ علـى مسـائل   ّ الم
مهمـــة، بعـــد أن رســـمت صـــورة مـــوجزة عـــن القـــراءات القرآنیـــة، واهتمـــام العلمـــاء بهـــذا 

  الجانب.

ـــ ّ فكـــان هـــذا الفصـــل علـــى  (احتجاجـــه بالحـــدیث الشـــریف )ا الفصـــل الثـــاني: أم
تناولت فـي المبحـث األول الحـدیث الشـریف فـي اللغـة واالصـطالح، فكانـت  مبحثین ،

رصـانة هـذا ل ،وشـروطه فیـه أنـواع قبـول الحـدیث نـتَ ، وبیّ  نظرة سریعة على هذا العلم
 ّ َعا المبحث الثاني فبینت فیه موقف العلم، أم ـوز َ ّ   ّ الم فادتـه منـه  مـن الشـاهد الحـدیثي ٕ وا

  الستدالل.في تثبیت القواعد والرد وا

 ّ  –فتناولـت فیـه الكـالم العربـي  :( شـواهده مـن كـالم العـرب )ا الفصل الثالثأم
فكـــان علـــى مبحثـــین، اهتمـــا بهـــذا األصـــل الثالـــث مـــن أصـــول الشـــواهد  – ونثـــراً  شـــعراً 

  النحویة السماعیة.

ـ ّ ّ أم مـا توصــلت إلیـه مــن نتـائج اتضــحت عنــدي  ا الخاتمــة، فقـد ذكــرت فیهـا أهــم
  التحلیل.من خالل المناقشة و 

ــ ّ ــي، فــال أریــد ذكرهــا  ا الصــعوباتأم ــي واجهتن ّ الت اهللا ســبحانه وتعــالى قــد  ، ألن
 ّ عقـد اللسـان یقف الباحـث من ها وأعانني بتوفیقه علیها ویسر لي بلطفه مشرفاً كفاني هم

ــ عــاجزاً  ّ ا یجــول فــي فكــره تجاهــه، أال وهــو الــدكتور یوســف العیســاوي، عــن التعبیــر عم
ــي قلبــه قبــل ب ــذي فــتح ل ــي نعــم العــون والســند بعــد اهللا ســبحانه وتعــالى،ال  یتــه، وكــان ل

أو ســهو باحـــث  ،شــطحة فكــرأو  ،غیــان قلــمطأو  ،لزلــة قـــدم ،تكــون لــي شــفیعاً لــئال و 
  حدیث عهد بالكتابة .
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ـــي مـــن قـــول فهـــو موجـــه لألســـاتذة المناقشـــین شـــاكراً  ـــولهم  ومـــا بقـــي ل إیـــاهم قب
ّ إلــى طریــق الصــواب بمالحظــاتهم هــدایتي مناقشــتي، و  هــا ستســد القیمــة، وال شــك فــي أن

ــمــن طالــب فــي أول الطلــب  ،ثغــرات هــذا الجهــد المتواضــع  ي أنفقــت جــلّ ، وحســبي أنّ
ّ   قتُ  ُ  ، فإنّ واجتهاداً  وقتي متابعة وبحثاً  ه ال یوفـق عبـد حتـى یوفقـه اهللا، وهللا الحمـد فإن

  .وآخراً   وًال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباحث
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  التمهيد

وزع ملَ  الدين نور ابن:  والً      : وكتابه  ّ 

  :هامس  

 ُ ـــن حمـــدم ـــن لـــي َ  ب ـــد َ  ب ـــراهیم بـــن اهللا ب ـــن مـــدأحَ  بـــن إب َ  أبـــي ب َ  ركْـــب  یـــبِ  الخ
وزعال َ ین ورنُ (  ـب والده رف ُ  ، ّ م   )١(.)الدّ

  : كنيته

َ  ابن  كـان حیـث )٢(بالخطیـب، عـرف الـذي اهللا، عبـد وهـو ،جـده نسبة طیب،الخ
َن( قرى من قریة في خطیباً  ی ْ   )٣(.والعبادة بالزهد صف وُ ) أب

  : لقبه

  )٤(.ینالدِّ  مالُ جَ 

  : شهرته

  )٥(.ینالدِّ  ورنُ  ابن

                                         
: ،  ٢٦٨و طبقـــات صــلحاء الــیمن: ،  ٨/٢٢٣نظــر ترجمتــه فـــي: الضــوء الالمــع: ت) ١( واألـعــالم
مصــادر الفكــر اإلســالمي و ، ،  ١١/٢٤معجــم المـؤلفین:  و،  ٢/١٧٨فین: هدیـة العــار و ،  ٦/٢٨٧

 .٢١٨في الیمن: 

 .٢٦١ – ١/٢٦٠) ینظر: العقود اللؤلؤیة: ٢(

 .٢٦١ – ١/٢٦٠: العقود اللؤلؤیة: ) ینظر٣(

 .٢٦٨) ینظر: طبقات صلحاء الیمن: ٤(

وكل من ترجم له یسمیه (ابن نور ،  ٢١٨) ینظر: مصادر الفكر اإلسالمي في الیمن: ٥(
 نظر: مراجع ترجمته السابقة.تالدین). 
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  للعلم وطلبه ونشأته مولده

وزعال اإلمام ولد َ وزع( بقریة  ّ م َ ـوزع(و والدتـه، تاریخ یعرف وال ،)١() م َ  بفـتح ) م
 :العـــروس تـــاج صـــاحب قـــال ،مهملـــة وعـــین مفتوحـــة زاي ثـــم ســـاكنة واو بعـــدها المـــیم
ــوزعو « َ َ (ــكـ م ــجْ م َ  خــرج وـقـد عــدن، حــاج منــازل ســادس وـهـي... كبیــرة بــالیمن قریــة ) عم

  )٢(.»الطبقات اختالف على فضالء منها

 )٣(كبـــار، علمــاء مـــنهم دَّ عُــ ،والصــالح ،بـــالتقوى عُرِفــت علمیــة أســـرة مــن وهــو
ـوزعال فاإلمـام َ ّ  وسـط نشـأ  ّ م ه  نّ  اللؤلؤیـة العقـود فـي جــاء فقـد بالعلمـاء، زاخـر جــو  جــدّ

 وهـو ،) إبـراهیم( اسـمه ثـالثهم وكـان یدیـه، علـى نشأت طیبة ذریة له كانت) الخطیب(
، إخوتــه أكثــر ــوزعال الــدین نــور ابــن عـلـى تتلمــذ وـقـد اجتهــادًا َ فــه  ّ م  بعــد درســه فــي وخّل
  )٤(.موته

ــوزع( بلدتــه فــي علومــه تلقــى وـقـد َ ــبِ َ  ( مدینــة إـلـى رحــل ثــم ،) م ْ  العلــم مدینــة) دی
 الفنـون بجمیـع العلمـاء أجـازه تخرجه وبعد له، اهللا شاء ما العلوم من فحصل والعلماء،
  )٥(.والعامة الخاصة عند واشتهر وأفتى، فدرّس والعلوم،

  

                                         
 .٢٦٩) ینظر: طبقات صلحاء الیمن: ١(

 .٢٢١/ ٥معجم البلدان: و ،  ٥/٥٤٠تاج العروس:  )٢(

وهو الذي ینتسب إلیه بنو الخطیب. ینظر: ، ) منهم: أبو بكر بن أحمد بن عبد اهللا الخطیب٣(
 .٢٧٠: طبقات صلحاء الیمن

 .٢٦١ – ١/٢٦٠ظر: العقود اللؤلؤیة: ) ین٤(

 .٢٠ – ١/١٧د لرتبة االجتهاد (قسم الدراسة) : االستعداینظر :) ٥(
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  : عليه العلماء وثناء العلمية مكانته

وزعال نال َ  النـاس، عنـد كبیـر بقبـول حظي كما العلم، في رفیعة عالیة منزلة  ّ م
ـــ علـــى یـــدل وهـــذا عرفـــوه، الـــذین العلـــم أهـــل عنـــد وخاصـــة  مكانـــة قلـــوبهم فـــي تبـــوأ هأنّ
ـــــدین الجمـــــ القاضـــــي شـــــیخه كـــــان فقـــــد خاصـــــة، ُ  ال ـــــن حمـــــدم ـــــد ب ّ الرِّ  اهللا عب  )١(یمـــــي

  )٢(.فأباه خاصاً  صرفاً  له أجرى وقد ویقدّره، یجله) هـ٧٩١:ت(

ـــوزع أهـــل مـــن الـــیمن صـــلحاء طبقـــات فـــي ركِـــ ذُ  َ  عالمـــة،ال اإلمـــام ومـــنهم« :م
 علمــه ،عالمــاً  إمامــاً  كــان الخطیــب، الــدین نــور بــن محمــد الــدین جمــال العابــد، الزاـهـد
ــ... الهاطــل كالـعـارض ّ  واإلحســان، اإلبــداع ومســتودع المحاســن، مســتقر مــان، لزّ  دجی

الـ وبهجـة الیمن، فخر ـ من،ّ    فـي ویلـة لطّ  البـاع لـه الخشـوع، للـرحم، الوصـول بور،الصّ
 بعـد كثیـرة مشـایخ علـى ذلـك أخذ واللغة، والبیان والمعاني حووالن واألصول، الفقه علم

ـ أمـوال عـن وتورعـه ریف،الشّ  للعلم وخدمته وأهله بلده عن انقطاعه  قـبض وعـن اسالنّ
ُ  الوقف من شيء  الصـحیحة الفـروع یسـتنبط وكـان... ذلـك وغیـر األسـباب ألهـل  دّ الم

ّ  مـا الغریبـة والفوائـد ـ لـه یقـر  للخیــر وأفعـال صـدقة ذا وكـان ،الخـاطر بـه ویبـتهج اظرالنّ
  )٣(.»...كثیرة

                                         
 .٤/٣٣١) وهو من كبار الشافعیة. ینظر: هدیة العارفین: ١(

 .٢١٨) ینظر: مصادر الفكر اإلسالمي في الیمن: ٢(

 .٢٦٩ – ٢٦٨) طبقات صلحاء الیمن: ٣(
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ــوزعال یقــول َ ــه فــي  ّ م ــت« ) :االجتهــاد لرتبــة االســتعداد( كتاب  ñ اهللا بحمــد ñ وكن
 فیهـا، قلبـه واسـتعمل المنیفـة، العلیـة ریفة،الشّ  نعةالصّ  هذه علم سبحانه اهللا منحه ممن
  )١(.»مشرب كل منها َ   َ  َ  و مطلب، كل بها ونال علیها، ور لدّ  وأكثر

 شاهد كبرأ لهو ونحو وأصول سیرفت من اإلسالمیة العلوم بین مصنفاته وتنوع
  .العلمیة مكانته على

  : شيوخه

  :منهم علماء ید على العلم تعالى اهللا رحمه تلقى

ُ  ینالدِّ  مالُ جَ .١ ِ الحَ  السـعود أبـي بـن بكـر أبـي بـن اهللا عبـد بـن حمـدم ـث ـالرِّ   ّ یثِ  مـن ، ّ یمِ
 )٢(.الیمن في الشافعیة علماء كبار

ّ  بنـي مـن جماعـة ید على تتلمذ أنه الیمن حاءصل طبقات في جاء. ٢  اشـريّ الن
ّ  اهللا عبد القاضي : منهم )٣(وغیرهم، َ  ،اشريّ الن الدَّ  الهنديّ  ینالدِّ  اجوت  ینالدِّ  یاث غِ  ، يّ 

 ُ الدَّ  الهنديّ  رَ   ْ جَ  بن حمدم ُ  اهللا عبد وأبو ،أیضاً   يّ  َ م الذَّ  ىوس   )٤(. اليّ 

  

  

  
                                         

 .١/٩١) االستعداد لرتبة االجتهاد: ١(

و شذرات الذهب: ،  ١/٤٩كشف الظنون: و ،  ١٠٥،  ٢/٦٠) ینظر: العقود اللؤلؤیة: ٢(
:  و،  ٦/٣٢٥  .٢١٨مصادر الفكر اإلسالمي:  و،  ٤/٣٣١هدیة العارفین: و ،  ٦/٢٣٧األعالم

 .٢٦٨) ینظر: طبقات صلحاء الیمن: ٣(

 .١/٥١) :(مخطوط) نقال عن: االستعداد لرتبة االجتهاد (قسم الدراسة ٢٩١حفة الزمن: ) ت٤(
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  :تالميذه

  :منهم بعض على أتعرف أن استطعت ر،ثُ ُ   علماء ینالدِّ  نور ابن  عن أخذ

ــ. ١ ّ  فــي الــزمن تحفــة( كتــاب صــاحب ل،َ  ْهــ َأل  حمن لــرّ  عبــد بــن ســینالحُ  یدالس
وزعال شیخه خبارأ نقل وقد) الیمن سادات تاریخ َ   )١().هـ٨٥٥( سنة توفي ، ّ م

ِ  ْ َ   بن أحمد بن بكر أبو ینالدِّ   ّ ضِ  َ . ٢ ّ  لقُ  نیس  )٢()هـ٨٤٢( سنة توفي ،رشي
ُ  ن،یس ْ َ   بن أحمد والده مشایخه ومن ّ وم وزعال ینالدِّ  نور بن دحم َ   )٣(.وغیرهما  ّ م

ُ  بكر أبو. ٣ ّ م ّ  َ  بن دحم َ  بكر أبو ینالدِّ  ضي  ینالـدِّ  نـور ابـن على قرأ طیب،الخ
وزعال َ   )٤(.والحدیث والنحو قهالف غیره وعلى  ّ م

ُ  بـن علـي ینالـدِّ  مسشَ  ولده. ٤ ـم ّ َ  الحـرة وأختـه د،حم  مـن زوجهـا والتـي یجـة،ِ  خ
  )٥(.أوالده من وغیرهما له، تلمیذ

  

  

  

  

                                         
: ،  ٣/١٤٥) ینظر: الضوء الالمع: ١(  .١/٣١٥هدیة العارفین:  و،  ٢/٢٤٠واألعالم

 .٢/١١٥٢: ظنونكشف الو ، ١٨ – ١١/١٧:الضوء الالمع،  ٢١٧/ العقود اللؤلؤیة: :) ینظر٢(

 .٢٧٤طبقات صلحاء الیمن: و ،  ١٨ – ١١/١٧) ینظر: الضوء الالمع: ٣(

 .٢٧١) ینظر: طبقات صلحاء الیمن: ٤(

 .٢٧٠) ینظر: طبقات صلحاء الیمن: ٥(
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وزع ملَ  آثار   : العلمية  ّ 

  :منها كثیرة وهي  

  :المطبوعة. أ

تبة االستعداد. ١ ُ   )١(.)هـ٨٤٨( سنة نسخ وقد االجتهاد، لر

ّ ) هـ٨٠٨( سنة تألیفه من فرغ القرآن، ألحكام البیان تیسیر. ٢    تآیـا فیـه وفسـر
  )٢(.األحكام
  )٣( ).دراسته بصدد نحن الذي(  المعاني حروف في المغاني مصابیح. ٣

  :المخطوطة. ب

سالة. ١ ّ   )٤(.عربي ابن على  لردّ  في الر

ة هذه عن مةالظُّل كشف. ٢ ّ   )٥(.األم

  )٦(.الصالحین حكایات في للسامعین المطرب. ٣

                                         
والجزء الثاني: محمد ، ) قام بتحقیق الجزء األول منه: الدكتور مالطف محمد صالح مالك١(

 م.٢٠٠٨،  ٢٠٠٧، وهما مطبوعان في مؤسسة الرسالة، بركات

المملكة العربیة في في رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام ، ) قام بتحقیقه: أحمد محمد المقرئ٢(
 السعودیة.

ي ) والمغاني بفتح المیم والغین المعجمة المنازل التي كان بها أهلها، ثم ضعنوا، وقیل: ه٣(
غنى، بالفتح اسم مكان، من غني بالمكان البراح كـ (فرح):  َ المنازل مطلقا، واحدها أي المغاني: م

 .٤٣٤أقام به. ینظر: تحریر الروایة في تقریر الكفایة: 

 .٣٣٠) ینظر: مصادر الفكر اإلسالمي في الیمن: ٤(

 .٣٣٠) ینظر: مصادر الفكر اإلسالمي في الیمن: ٥(

 .٣٣٠) ینظر: مصادر الفكر اإلسالمي في الیمن: ٦(
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  .ترجمته مصادر ذكرتها التي الكتب من وغیرها

  وفاته

ـــیمن صـــلحاء طبقـــات( صـــاحب ذكـــر ـــوزعال  نّ ) ال َ  عشـــر نةســـ بعـــد تـــوفي  ّ م
 األهـدل تلمیـذه عـن نقـالً ) الـیمن فـي اإلسـالمي الفكـر مصادر( في وجاء )١(وثمانمائة،

ــ ــ هأنّ ــع أوائــل فــي وفيتُ  ذكــره واـلـذي )٢(وثمانمائــة، وعشــرین خمــس ســنة مــن اآلخــر ربی
  .أعلم واهللا غیره، من به أعرف وهو تلمیذه، لكونه المعتمد هو األهدل

  األخرى الكتب بني) املغاني مصابيح( كتابه مكانة

ــاظر ّ  یجــد المعــاني، بحــروف مختصــة جــاءت التــي الكتــب فــي الن  نهجــت هــاأن
 عفویا، منهجاً  نهج ما فمنها وعددها، األدوات عرض طریقة حیث من مختلفة، مناهج

ــاً  ترتیبــاً  األدوات یرتــب لــم فـهـو )٣(للزجــاجي) المعــاني حــروف( كـــ  حــروف عـلـى هجائی
 ومثلــه )٤(فالثالثیــة، فالثنائیــة اآلحادیــة بنیتهــا أســاس علــى وال ،موضــوعیاً  وال المعجــم،

   )٥(للهروي) الحروف علم في األزهیة( كتاب

                                         
 .٢٦٩) ینظر: طبقات صلحاء الیمن: ١(

 .٢١٨) ینظر: مصادر الفكر اإلسالمي في الیمن: ٢(

، تتلمذ على ید أبي إسحاق الزجاج، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي، ) أبو القاسم٣(
. ینظر ترجمته في: وفیات هـ)٣٣٧، (ت: من تصانیفه كتاب (الجمل في النحو)، وابن كیسان
 .٣/١٣٦األعیان: 

 . ٣٤قسم الدراسة: د. علي الحمد:  –) ینظر: حروف المعاني للزجاجي ٤(

وقر  على ، سكن مصر، من أهل هَراة، عالم بالنحو، علي بن محمد الهروي، ) أبو الحسن٥(
انباه . ینظر ترجمته في: هـ)٤١٥(ت: ،  زهیة) و (المرشد في النحو)من مصنفاته (األ ،األزهري

: ،و  ٢/٣١١الرواة :  .٤/٣٢٧األعالم
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 عـلـى سـارت التـي الكتــب هـذه وتنقسـم ،منتظمــاً  متسلسـالً  منهجـاً  نهــج مـا ومنهـا
  :قسمین على المنهج هذا

 معــاني( مثــل للحــروف، األساســیة البنیــة حســب الترتیــب مــنهج نهجــت كتــب. أ
) روفالح ّ  لرّ  ُ ) الداني الجنى( و،  )١(ماني   .)٢( اديّ للم

ــــب نهجــــت كتــــب. ب  ذلــــك ومــــن )٣(المعجــــم، روفحــــ حســــب الهجــــائي الترتی
ّ ) المباني صفر ( ُ ( كتاب أیضا ومنه)٤(للمالقي   ).هـ٧٦١:ت( هشام البن) اللبیب غنيم

ـــوزعالو  َ ما وال ،جمیعـــاً  منهـــا فأفـــاد ،المختصـــة الدراســـات هـــذه بعـــد جـــاء  ّ م  ســـیّ
 مـن علیـه اطلـع مـا ذلـك إلـى مضـیفاً  ،وترتیبـاً  مـادة منـه فـادأ فقـد) اللبیـب مغني( كتاب
  .األخرى الكتب

ــوزعلا یتــرك فـلـم َ َ ( ســوى هشــام ابــن ذكرـهـا التــي األدوات مــن  ّ م ــب َ  وأضــاف) لج
ـ( الهمـزة بـاب فـي یذكر فمثال هشام، ابن عند نجدها ال أخرى أدوات َ  ى،أنّ  أینمـا، ،أیـن
ــ ّ َ ( البــاء بــاب وـفـي) انأی  الشــین بــاب وـفـي) ذیــت ذه، ذات، ذو،( الــذال بــاب وـفـي) دْعــب
ّ شَ ( ْ َ  ( الكاف وفي) انت  فـي هشـام ابـن وذكرهـا) ىَ  وَلـ ن،ُ   َ ( مالال باب وفي) كان ت،ی

                                         
أصله من ، من كبار النحاة، مفسر، معتزلي، ) علي بن عیسى بن علي بن عبد اهللا الرماني١(

وكتابه تحوم حوله هـ) ٣٨٤(ت: ،  له (شرح أصول ابن السراج) و (معاني الحروف) ،سامراء
:  ،و٣/٢٩٩عیان:وفیات األ . ینظر ترجمته في:الشكوك في نسبته إلیه  .٤/٣١٧األعالم

من مصنفاته (شرح ، عالم في النحو والتفسیر، ) حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي المرادي٢(
،  ٢/٣٢٢: . ینظر ترجمته في: هدیة العارفینهـ)٧٤٩،(ت:تسهیل الفوائد) و (تفسیر القرآن)

 .٣/٢٧١معجم المؤلفین: و 

 .٢٨تحقیق: د. أحمد الخراط: ، قسم الدراسة، ) ینظر: رصف المباني للمالقي٣(

صف المباني في حروف ر له كتاب ( ،) أحمد بن عبد النور بن رشید المالقي النحوي٤(
بغیة الوعاة و  ، ٧:واللغة النحوالبلغة في تراجم أئمة  .ینظر ترجمته في:هـ)٧٠٢(ت: ، المعاني)

١/٣٣١. 
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ِلــ( و) عنــد( مبحــث َ ( المــیم بــاب وـفـي)  َ  ــ هــیم،م َ ِ ( النــون بــاب وـفـي) هم ْعــن  بــاب وـفـي)  َ 
ْ  َ ( الهاء ْ  َ  ات، َ  ، َ ی   ).هي ا،هیّ  هال، ، لمّ  ، تَ  َ ی

ّ  المفـردات، بـاب فـي یـذكرها لـم هشـام وابـن ، )ادكَـ( علـى تكلم كما ن ٕ  ذكرهـا مـاوا
 اطـــالع ســـعة یعكـــس وهـــذا )١(.المعـــربین بـــین اشـــتهرت أمـــور مـــن التحـــذیر بـــاب فـــي
وزعال َ   .اللبیب مغني كتاب على  ّ م

 فـي المغـاني مصـابیح(كتـاب  نّ  إلـى نخلـص ،المختصـر االستعراض هذا ومن
 مـــنهج مـــن إفادتـــه إلـــى راجـــع وذـلــك والشـــمول، باالستقصـــاء امتـــاز) المعـــاني حـــروف

 األسـفار، تلـك بـین تنـاثرت معلومـات مـن كتابـه حوى بما ذلك على زاد كنهل ابقین،الس
 مـن مسـتفیداً  ،مثالً  هشام ابن بها یأت لم أدوات على وأتى العلمیة، مادته بذلك فأثرت
ـُ   مـا خیـر مـن فهـو یـده، فـي وقـع كتـاب كل  اهللا رحمـه یقـول المعـاني، حـروف فـي بتِ
 ألجعلـه فـرده؛ أُ  الحـروف معـاني فـي یفـاً لط جـزءاً  أجمـع أن رأیـت« :الكتـاب مقدمة في

 قریــــب إنــــه اهللا، شــــاء إن وبرحمتــــه اهللا بلطــــف وفــــاتي، فــــي وذخــــراً  حیــــاتي، فــــي عــــدة
  )٢(.»مجیب

  :عليها اعتمد التي موارده

وزعال   َ  هكتابـ فـي الحظـت فقـد الرصـین، العلمـي البحث مقومات یمتلك عالم  ّ م
 مــا ومنهـا یدیــه، بـین وقعـت التــي الكتـب مــن مباشـرة فـادهأ مــا نهـام المــوارد، فـي التنـوع
ّ  فــي األـعـالم بعــض عــن نقلــه  نقــل ياـلـذ الكتــاب اســم یــذكر أن دون واألصــول، حــوالن
  .البحث ثنایا في منها  ً بعض نثرت وقد كثیر، وهو عنه،

  :علیها واعتمد بها صرح التي الكتب فمن  

                                         
 .٧٣٨) ینظر: مغني اللبیب: ١(

 .٥٩) مصابیح المغاني: ٢(
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 واحـــد، موضـــع فـــي بـــه صـــرح دفـقــ :مالـــك ابـــن ألفیـــة إلـــى المســـالك أوضــح. ١
   )١().المسالك إیضاح( وسماه

َ : حاحالصِّ . ٢ ـحَ  بـن یل عِ إلسـم ّ ـ ادم َ  وقـد مواضـع، فـي عنـه أخـذ فقـد)٢( ّ ِ   هَ الج
 ّ   )٤(.» هريّ الجَ  رأیت« :و )٣(» هريّ الجَ  حاحصِ  وفي« :یقول إذ صراحة، به حصر

َ  لزَ  افشّ  لكَ . ٣     )٧(.النفي تأبید تفید) لن( أن زعمه )٦(عنه نقل فقد )٥( ّ ِ  خشَ م
 عـلـى اهتمامــه جــلّ  فكــان )٨(هشــام البــن األعاریــب كتــب عــن اللبیــب مغنــي. ٤

ّ  الكتاب، هذا  أماكنهـا فـي منهـا بعضـاً  ذكـرت مختلفـة، مواقـف هشام ابن من وقف هألن

                                         
 .٤٢٦) ینظر: مصابیح المغاني: ١(

، أخذ من أبي علي الفارسي، كان أدیبا فاضال، ) هو: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري٢(
نزهة األلباء في طبقات جمته في: نظر تر ت). ـه٣٩٣توفي سنة (، صنف الصحاح في اللغة

نباه الرواة:  ٣٤٤األدباء:  ٕ  .٤/٣٦٣، وا

 .٢٠٧) مصابیح المغاني: ٣(

 .٤٧٩) مصابیح المغاني: ٤(

متفننا في كل ، غایة في الذكاء، كان واسع العلم، مود بن عمر أبو القاسم جار اهللا) هو: مح٥(
من تصانیفه (الكشاف) و (الفائق في غریب الحدیث) و (المفصل في صنعة ، معتزلیاً ، علم

(  .٧٥. ینظر ترجمته في: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: هـ)٥٣٨، (ت: اإلعراب

 .٤٢٦مصابیح المغاني: : ) ینظر٦(

 .٣/٢٢،  ٢/١١٣،  ١/٢٤٨الكشاف: ) ینظر: ٧(

، عالمة مشهور، فاضل، نحوي، عبد اهللا بن یوسف بن هشام األنصاري، ) هو: جمال الدین٨(
وغیرها هـ) ٧٦١،(ت: مسالك إلى ألفیة ابن مالك) من مصنفاته (مغني اللبیب) و (أوضح ال

 .٧٠ ٢/٦٨نظر ترجمته في: بغیة الوعاة: تالكثیر. 
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ّ  أخرى ومرة مرة، ویعتمده بكالمه یأخذ فنراه المناسبة،  بالغفلـة إیـاه واصـفاً  )١(علیـه، یرد
  .الكتاب باسم صرح وقد )٢(!والسهو

ـ ّ  بأســمائهم، یصـرحف كبـار علمــاء عـن ینقـل فنــراه النقـل، فـي الثانیــة طریقتـه اوأم
  :منهم كتبهم بأسماء یصرح وال

ّ « :فقــال )٣(الكســائي. ١    فــي – األمــر الم أي – الــالم حــذف )٤(الكســائي زجــو
 یقیمـــوا آمنـــوا الـــذین لعبـــادي قـــل﴿: تعـــالى قوـلــه منـــه وجعـــل) لْ قُـــ( تقـــدم بشـــرط الكـــالم

  )٦(.»لیقیموها: أي )٥(﴾الصالة
 قوـله فـي )٨(األخفـش رآه ما منها كثیرة، مواضع في عنه نقل فقد)٧(األخفش. ٢

 هو) بل( معنى  نّ  )٩( M #  $  %      &  '  (   )           *   +   ,  -   L: تعالى
)   )١٠(.كفروا الذین  نْ : والتقدیر)  نْ 

                                         
 .٢١٥،  ١٨٣،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٢٤ینظر: مصابیح المغاني: ) ١(

 .٧٥ – ٧٤) ینظر: مصابیح المغاني: ٢(

وهو ، أخذ عن أبي جعفر الرؤاسي ومعاذ الهراء، علي بن حمزة الكسائي، ) هو أبو الحسن٣(
مامهم، أحد أئمة القراء ٕ لیه ینتهون بعلمهم، كان أعلم أهل الكوفة وا ٕ . ینظر هـ)١٨٩،(ت: وا

 .٧٢ – ٦٧نزهة األلباء:  و،  ٧٥ – ٧٤ترجمته في: مراتب النحویین: 

 .٢٤٨مغني اللبیب: و ،  ١٨٥٦: ارتشاف الضرب: ) ینظر٤(

 .٣١آیة: ، ) سورة إبراهیم٥(

 .٣٨٣) مصابیح المغاني: ٦(

لقب إذا أطل٧( أخذ النحو عن ، أبو الحسین سعید بن مسعدة، ش األوسطفق أرید به: األخ) 
،(ت: صنف كتبًا كثیرة في النحو والعروض، وهو من أكابر أئمة النحو البصري، سیبویه
 .١٣٥ – ١٣٣نزهة األلباء:  و،  ٦٩ – ٦٨. ینظر ترجمته في: مراتب النحویین: هـ)٢١٥

 .٢١ – ١/٢٠نظر: معاني القرآن: ) ت٨(

 .٢ – ١آیة: ، ) سورة ص٩(

 .٢٣٢) ینظر: مصابیح المغاني: ١٠(
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َ أحَ  الحسین أبو. ٣ ، الكتـاب فـي كثیـراً  سـمها ورد وقـد،)١(كریـاَ   بـن ارسفـَ بـن دم
 فـي عنـه نقلـه مـا منهـا ، مصـادرها إلـى النصـوص هـذه إرجـاع فـي دور للمحقـق وكان

َ ( معاني َ : تقول )٢()حقاً ( بمعنى هي بعضهم قال« :فقال) اأم ّ  اأم ٌ  هإن  حقـاً : فمعناه ،قائم
 ّ ٌ  هإن   )٣(.»فارس ابن قاله ،قائم

 الهـروي ذكـره مـا منهـا مواضـع، فـي )٤(عنه نقل فقد، ّ الهرو  محمد بن علي. ٤  
ّ ) لوال( معاني من   ¸  ¶         M ´   µ: تعالى كقوله)  ْ  َ ( بمعنى )٥(للنفي تكون هاأن
¹  º  L )یكُ  فلم: أي )٦ ْ .  

   °     ¯  ® M: تعالى قوله منه وجعل )٧(االستفهام، ذكرها التي معانیها ومن

±  ²  L.)المغـاني مصـابیح كتـاب فـي أسـماؤهم  رتْ  ُ  الذین العلماء من وغیرهم)٨ 
  .النصوص هذه اغلب الكتاب محقق خرج وقد، المعاني حروف في

  

    

                                         
منها (المقاییس والمجمل ، له مصنفات كثیرة، شافعي، ) هو: أحمد بن فارس بن زكریا١(

. ینظر ترجمته في: هـ)٣٩٥،(ت:  والتفسیر) و (فقه اللغة) و (متخیر األلفاظ) و (الصاحبي)
:  والبلغة في تراجم أئمة النح  .١٥طبقات المفسرین للسیوطي:  ، و ٧واللغة

 .٩٣) ینظر: الصاحبي في فقه اللغة: ٢(

 .١٣٦غاني: ) مصابیح الم٣(

 .٤٢٠ – ٤١٩) ینظر: مصابیح المغاني: ٤(

 .١٧٠ – ١٦٩) ینظر: األزهیة: ٥(

 .٩٨آیة: ، ) سورة یونس٦(

 .١٦٦) ینظر: األزهیة: ٧(

 .١٠آیة: ، ) سورة المنافقون٨(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٧ ( 
 

  اللغوي التأصيل يف األصويل منهجه أثر

ــوزعال َ  مســائل فــي كثیــراً  العلــم هــذا عـلـى یعــول فنــراه األصــول، علمــاء مــن  ّ م
 األصــول علمــاء علیهــا تعــارف التــي والكلیــات األصــول بعــض فیــذكر وداللیــة، نحویــة
ــت ال« :قولــه مثــل واللغــة، ــام مــع الكلیــة القواعــد تثب  فاعتمــد أصــل وهــذا حتمــال،اال قی
َ  ما جمیع في علیه ّ  من على  ً  ادّ . »علیك ردی ّ ( في الهاء جخر   : الشاعر قول من) هإن

 َ  َ ـــــــــــــ  َ لْـــــــــــــ ُ ی ْ شَ   العَــــــــــــــ ْ  قَـــــــــــــ  ٌ ی
  

ــــــــــ  ُ لْــــــــــ ُ  َ  بــــــــــرتَ َ   ْ  قَــــــــــ َ  َ       )١(هإّن
  

ّ أ على ( معنى وإن الضمیر، هاء ال السكت هاء هان َ  ( ) نّ    )٢(.) م َ ن

ـــال ّ  فقـــال داللتهـــا فـــي )٣(خـــالفال ذكـــر أن بعـــد) ادكَـــ( لمعنـــى موجهـــاً  وق  هـــاإن
ــى الوضــع، أصــل عـلـى تســتعمل«  وال الفعــل، نفــي عـلـى داللــة غیــر مــن المقاربــة لمعن

ــه وقوعــه، عـلـى  M 3  4  5   6   7  L: تعــالى قولــه ومن
: تعــالى وقوـلـه )٤(

Mp    q  r   s      t  vu  L 
ــــه بهــــذا فــــاحتفظ...  )٥( ــــه ینــــدفع سنفــــی قصــــد فإن  ب

                                         
وهو من شواهد الكتاب: ،  ٦٦البن قیس الرقیات كما في دیوانه: ، ) البیت من مجزوء الكامل١(
. ویقول ابن هشام في مغني ٨/٧٨شرح المفصل البن یعیش:  و،  ٢٥٨األزهیة: و  ، ٣/١٥١

، والخبر محذوف، بل هي ضمیر منصوب بها، ورد بأنا ال نسلم أن الهاء للسكت« : ٣٧اللبیب: 
 .»أي إنه كذلك

 .١٦٣ – ١٦٢ي: ) ینظر: مصابیح المغان٢(

قولهم في كاد إثباتها نفي ونفیها إثبات... وقد « : ٧٣٨) یقول ابن هشام في مغني اللبیب: ٣(
  :(من الطویل)  اشتهر بینهم حتى جعله المعري لغزا فقال

  أنحــــــوي هــــــذا العصــــــر مــــــا هــــــي لفظــــــة
ــــت   إذا اســــتعملت فــــي صــــورة الجحــــد أثبت

  

ـــــــــود   ـــــــــي لســـــــــاني جـــــــــرهم وثم   جـــــــــرت ف
ـــــــــام الجحـــــــــود ـــــــــت قامـــــــــت مق ن أثبت ٕ   »وا

  

 

 .٥آیة: ، ) سورة طه٤(

 .٤٠آیة: ، ) سورة النور٥(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٨ ( 
 

ُ  على التصویب  السـاعة إن﴿: تعـالى قوـله في )١(بعضهم فتكلّ  یبطل وبه... عربینالم
ُ : معناه )٢(﴾أخفیها أكاد آتیة  إلـى العـدول مـن خیـر األصـل على والبقاء... أخفیها أرید

  )٣(.»أعلم واهللا المجاز،

 علــــى الحقیقــــة انرجحــــ یـــرون – المثــــال ســــبیل علـــى – الفـقـــه أصــــول فعلمـــاء
ّ  المجاز؛ ـ قرینـة، إلى تفتقر ال هاألن ّ ـ القرینـة، إلـى فیفتقـر المجـاز اأم  للحقیقـة، بـدل هألنّ

 عـن خلـف والمجـاز الخلـف، أو البـدل إلـى األصـل نعـ اللفـظ تصـرف قرینة من فالبد
  )٤(.الحقیقة

 ألحكـام البیـان تیسـیر( و، )االجتهـاد لرتبة داداالستع( كتابه في الموزعي ویرى
 بـه ویقصـد باألصل، الترجیح أولها أقسام، على ینقسم المعاني في الترجیح  نّ  )القران

ُ  فإذا المعنى، أصل ُ  فهـو بـالنص، معلومـاً  المعنیـین أحـد وكـان معنیین في فِ  اخت  مـ دّ م
 منـه المسـتنبط المعنـى انكـ أقـوى، دلیلـه كـان أصـل كـل  أنّ  باالسـتدالل، مِ   ُ  ما على
  .واالستدالل والتوجیه الفهم في أسعفته التي األصول من وغیرها )٥(.أولى

 فهــم فــي النظــر دققــوا« األصــولیین  نّ  فیهــا، انفــرد جدیــدة بمعــان یخــرج وقــد
 متسـع، العـرب كـالم  ـإنّ  اللغویـون، وال النحـاة إلیهـا تصـل لـم لعـرب،ا كـالم مـن أشیاء

                                         
، وأنها لغة، وزعموا أن (كاد) أرید« إذ یقول:،  ٢/٤٠٣) ومنهم: األخفش في معاني القرآن: ١(

 .٦٨ – ٦٦باري في األضداد: ومنهم: األن،  »ألن أرید قد تجعل مكان كاد

 .٥آیة: ، ) سورة طه٢(

 .٣٣٥ – ٣٣٤) مصابیح المغاني: ٣(

 .٢٨٧ – ١/٢٨٦) ینظر: أصول الفقه اإلسالمي: ٤(

 ١٩٤ن: آ.، تیسیر البیان ألحكام القر ١٢١ – ٢/١٢٠) ینظر: االستعداد لرتبة االجتهاد: ٥(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٩ ( 
 

 المعـــاني دون الظـــاهرة، ومعانیهـــا األلـفــاظ تضـــبط اللغـــة فكتـــب متشـــعب، فیـــه والنظـــر
  )١(.»اللغوي استقراء على زائد باستقراء األصولي، نظر إلى تحتاج التي الدقیقة،

َ ال فنرى  بعد فیقول ،السابقین مباحث بعض على تأملیةال بصماته یضع  ّ وزعم
 كقوـلـه االمتنــان، وهـو ألحــد، أره ولـم تاســع، معنــى لـي ووقــع« :الهمـزة معــاني یعـدد أن

   )٣(.»)٢(﴾صدرك لك نشرح ألم﴿: تعالى

  :الشاعر بقول وجاء

ـــــــــع بتكَ  َ كَـــــــــ دقَـــــــــ َ  بنْها َ  یُن   فاكـــــــــَذ
  

  )٤(صـــــــبرِ  مـــــــالُ إجْ   إنْ  جزعـــــــاً   ـــــــإْن   
  

( فـي سابع معنى على عنده دلیالً  لیكون  سـابع معنـى عنـدي وبقـي« :فقـال)  نْ 
: معناهــــا یكـــون أن وهــــو ذكرتـــه، مــــا علـــى ذكــــره أحـــداً  أجــــد ولـــم كالمهــــم مـــن فهمتـــه

  )٥(.»التفصیل

 بقـــول فجـــاء اإلنكـــاري، لالســـتفهام تـــأتي أنهـــا) أي( فـــي ذكـــره مـــا أیضـــا ومنهـــا  
  :الشاعر

ً  ـفـأيُّ   اذـهـبْ  ــى ــ فــي فت َ   سِ الّن    ُ َ  أحــر
  

ـــ   لْـــ ُ  فـــهتْ حَ   ْ مِ غـــ ذي  ُ  ـــجَ  وال  ّ  َ   )٦(لب
  

                                         
 .١/١٤) البحر المحیط في أصول الفقه: ١(

 .١آیة: ، ) سورة االنشراح٢(

 .٧٦) مصابیح المغاني: ٣(

یقول ،  ١/٢٦٧وهو في الكتاب: ،  ٦٨ینظر دیوانه: ، ) البیت من الوافر لدرید بن الصمة٤(
ن إجمال) على أن معنى (إن) ،  »محمول )إما(فهذ  على « سیبویه: ٕ والشاهد فیه (فإن جزعا وا

وزعالالتفصیل كما خرجه  َ  ي.م

 .١٧٤) مصابیح المغاني: ٥(

عجٌ ) ٢/٣٥دیوان الهذلیین: ، ) البیت من البسیط للمتنخل الهذلي٦( ٌ دُ م َل وه  في ، وفیه ( ُظ
والشاهد فیه مجيء ،  ١/٧٧أمالي ابن الشجري:  و، وفیه (من یومه) ،  ٢/٤٣٣الخصائص: 

وزعالكما وضحه ، ه: (أي فتى) بمعنى ال فتى(أي) لالستفهام اإلنكاري في قول َ  ي.م



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٢٠ ( 
 

 أنـه منهـا نفهـم التـي العبـارات مـن وغیرهـا )١(.»أیضـا ذكـره أحدا أر ولم« :فقال
  )٢(.الجدیدة معانیها عن اإلفصاح في بالسبق تفرد

  : يالنحو اجتاهه

 النحـوي المـذهب معرفـة مـن یمكننـا النحویـة، الكتب في المصطلحات الاستعم
ِ  علمـاء لـدى النحویـة المصطلحات واختالف الكتاب، صاحب به یأخذ الذي ْ الم  ِ  صـری

   .النحو مسائل في خالفهم عن أهمیة یقل ال خالف وهو فیه، شك ال بیّن أمر

 علـــــى أعالمـــــاً  تكـــــون مصـــــطلحات مـــــن صـــــناعة، بصـــــیرورته للنحـــــو والبـــــد«
  )٣(.»أهلها من الدارسون اهفیفهم الصناعة، أصحاب یطلقها معانو  موضوعات،

وزعالو    َ  مـن وأكثـر الكتـاب فصـول أغلب في البصریة المصطلحات استعمل  ّ م
اهم متابعته  رده عنـد »المبـرد وال سـیبویه یحفظـه ولـم قلیل، وهو« : یقول نجده بل ، ایّ

ْ  على ن َ   )٤(.للمستثنى  ً جار  استثناء حرف) عدا(  یجعل م
 سـبیل علـى منها فنذكر الكتاب، في عنده ترددت التي المصطلحات أشهر أما  
  :یأتي ما اإلیضاح
 وهـــو )٥(كتــبهم، فــي اســتعماله شــاع بصـــري مصــطلح وهــو: الجــر حــروف. ١

  )٦(.الكوفیین عند الخفض یقابل

                                         
 .١٩١) مصابیح المغاني: ١(

 .٣٧٨،  ٣٧٧،  ٤٢١) ینظر: مصابیح المغاني: ٢(

 .٣٠٣) مدرسة الكوفة: ٣(

 .٢٩٧) ینظر: مصابیح المغاني: ٤(

،  ١/١٧معاني القرآن لألخفش: و ،  ١٥ – ١٤،  ٢/١١،  ١٥٨،  ١/١٥٥) ینظر: الكتاب: ٥(
 .٤/٢١١،  ٢/١١المقتضب:  و،  ٢/٢٧٥

 .٤/٤٤٣س:للنحامعاني القرآن ،و ٥٤ومختصرالنحو:، ٢٩٠/:) ینظر: معاني القرآن للفراء٦(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٢١ ( 
 

ـــوزعال اســـتعمل وقـــد َ  علـــى كالمـــه عنـــد منهـــا مواضـــع، فـــي) الجـــر حـــروف(  ّ م
ــوأ« :قـال حیــث الـالم، ّ  والم األمــر، والم اإلضــافة، الم: أقسـام ثالثــة فعلـى المتحركــة ام

ّ  التوكید،   )١(.»الجر الم فهي اإلضافة الم افأم

 ألن ینكرونــه؛ بــل الكوفیــون یعرفــه ال بصــري، مصــطلح وـهـو: االبتــداء الم. ٢
  )٢(.درالمق القسم الم الكوفیون یسمیه ابتداء الم البصریون یسمیه ما

ـــوزعالو  َ ّ   ّ م  توكیـــد وفائـــدتها االبتـــداء، الم« :فقـــال البصـــري، بالمصـــطلح اعتـــد

  M h  i: تعــالى قوـله نحـو المبتــدأ، علـى الداخلـة الــالم وهـي... الجملـة مضـمون

j  k  l  m  on  L )٤(.»)٣(  
 إذا إنهـم« :)٥(یعـیش ابـن قـال) المجهـول( الكوفیـون ویسـمیه: الشأن ضمیر. ٣

 كنایـة یكـون ضـمیراً  قبلهـا یقـدمون فقد الفعلیة، أو سمیةاال الجمل من جملة ذكر أرادوا
 ذلـك یفعلـون وال... لـه وتفسـیراً  الضمیر لكذ عن خبراً  الجملة وتكون الجملة، تلك عن
ّ  ظــاهر، یتقدمــه لــم ضــمیر فـهـو... والتعظــیم التفخــیم مواضــع فــي إال  ضــمیر هــو مــاإن

  )٦(.»إلیه یعود ما یتقدمه لم ألنه المجهول، الضمیر الكوفیون ویسمیه... الشأن

                                         
 .٣٧٠) مصابیح المغاني: ١(

اء) :) ینظر: ٢( ّ اإلنصاف في مسائل ،و  ٥٣٧ائد السبع : ص، وشرح الق١/٦٦معاني القران ( الفر
 ).٥٨رقم المسألة (،  ٣٩٩الخالف: 

 .١٣آیة: ، ) سورة الحشر٣(

 .٣٨٥) مصابیح المغاني: ٤(

كان ماهرا في ، من أكابر أئمة العربیة، النحوي، ) یعیش بن علي بن یعیش بن أبي السرایا٥(
. هـ)٦٤٣،(ت: ح المفصل) و (شرح الملوكي البن جني)من تصانیفه (شر ، النحو والتصریف

 .٨٣البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة:  ، و ٤/٤٥اه الر اة :إنب نظر ترجمته في:ت

 .١٥٩،  ٣/١١٤) شرح المفصل البن یعیش: ٦(
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 )٢٢ ( 
 

وزعال حدیث فيو  َ ( عن  ّ م  فیكون المبتدأ بعدها یرتفع وقد« :قال كامهاوأح)  نّ 
  )١(.»محذوف شأن ضمیر اسمها

 یقـول البصـریین، مصـطلحات من وهو) النسق( الكوفیون ویسمیه: العطف. ٤
 عبــارات مــن والنســق البصــریین، عبــارات مــن والعطــف« ) :هـــ٦٤٣: ت( یعــیش ابــن

 األول لمسـاواته نسـق لـه وقیـل... العامل تأثیر في تراكاالش العطف ومعنى الكوفیین،
  )٢(.»...أسنانه تساوت إذا نسق، ثغر: یقال اإلعراب، في

وزعالو  َ   )٣(.الجمع لمطلق وهي عاطفة، الواو على أطلق  ّ م

وزعال وتابع َ   :مثل كثیرة مسائل في البصریین  ّ م

١. )  ِ  )٤(البصـریین، عنـد متصـرف غیـر وفعـل الكـوفیین، عند اسم وهي: )  َ  ْ ن
وزعال قال َ ِ « : ّ م  )٥(.»یتصرف ال جامد ماض فعل النون بكسر  َ  ْ ن

 موضـع في) لوال( بعد الواقع الضمیر  نّ  الكوفیون یرى: )  ولوالك لوالي(  .٢
وزعالو  )٦(جر، موضع في الضمیر أن إلى البصریون وذهب رفع، َ  تـابع  ّ م

 : قلـیالً  المجـرور المضمر یلیها وقد« :قال حیث القول، هذا في البصریین
  )٧(»... صلینا وال صمنا ما لوالك

                                         
 .١٦١ – ١٦٠) مصابیح المغاني: ١(

ویستخدم الفریقان المصطلحین إال أن الكوفیین ،  ٣/٧٤) شرح المفصل البن یعیش: ٢(
 .٢/٣٥١واالصول في النحو : ،١/٢٦ینظر: معاني القران ( الفراء)، یستخدمون النسق أكثر

 .٥١٩) ینظر: مصابیح المغاني: ٣(

 .٢٧٤النحویین:  التبیین عن مذاهبو ،  ٩٧) ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف: ٤(

 .٤٩٧) مصابیح المغاني: ٥(

 ).٩٧رقم المسألة (،  ٦٨٧: ) ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف٦(

 ٤١٨) مصابیح المغاني : ٧(
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  :اللغوية الدراسات يف وأنواعه الشاهد مفهوم: ثانيا

ـــة اللغویـــة الدراســـات انطلقـــت ـــد والنحوی ـــة مـــاءعل عن ّ  مـــن مجموعـــة علـــى، األم
 وكــان اللغــوي، البحــث فــي مــنهجهم منهــا اســتقوا التاریخیــة، واألســس العلمیــة، القواعــد

 المـــرور مــن النحــو لــدارس البـــد بوابــة حقیقتــه فــي یمثـــل النحویــة بالشــواهد االحتجــاج
  .وأركانها قواعدها ووضع عناصرها، وتحلیل اللغة، أعماق في للخوض علیها،

ــــ منــــه قــــاطع، خبــــر هــــو: لغــــة الشــــاهدف ُ ... كــــذا علــــى الرجــــلُ  َ   ِ شَ  والمشــــاهدة
َ حَ  : أي شــــهوداً  وشــــهده... المعاینـــةُ  ٌ  فهـــو ه،ضــــر ــــ  قــــومٌ  ،شــــاهد ٌ  : أي  وٌد شُ  ،حضــــور
 ِ دن َ ه ْ  يوأشْ َ  : أي ه كَ إم ُ  الناقة،  وُد وشُ ... نيأحضر   )١(.منتجها موضعِ  آثار

ُ : اللغة تهذیب وفي ّ ا الشاهد ُ لن  لـه ما : معناه شاهد، وال  اوٍ   فالنٍ  ما: وقیل ،جم
  )٢(. لسان وال منظر

ٌ  الشاهد: المحیط القاموس وفي َ  ، اطعٌ  خبر َ   نْ   ُ سألَ   ُ واستشهد   )٣(.یشهد

  نّ  وهــــو بینهـــا، جمــــعی الـــذي الخـــیط نلحــــظ أن یمكـــن اآلنفــــة التعریفـــات ومـــن
َ (  مـن فاعـل اسـم هـو لغـة الشـاهد د ــِه ، وجــوده أو،الشـيء حقیقـة علـى دال ثـرأ وهـو) شَ

 اصــطالح فـهـم إـلـى ســیقودنا فإنــه بــه تمســكنا مــا إذا الخــیط وهــذا،  القــاطع الخبــر وـهـو
،  تعـالى اهللا كـالم مـن القواعـد إلثبـات تـذكر التـي الجزئیـات« هو وعندهم، األصولیین

                                         
 .١/٣٧١) ینظر: الصحاح: ١(

 .٧٦ – ٦/٧٥تهذیب اللغة: ینظر: ) ٢(

 .٤/٣٠٣القاموس المحیط: ینظر: ) ٣(
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ربــاء الـعـرب  كــالم أو،  وســلم علیــه اهللا صــلى لهرســو  كــالم أو ُ ،  فصــاحتهم الثابتــة الع
  )١(.»بعربیتهم الموثوق

 :فقــال االستشــهاد حقیقــة بیانــه فــي األفغــاني ســعید األســتاذ إلیــه ذـهـب مــا وهــذا
 سـنده صـح نقلـي یلبـدل تركیـب، أو كلمـة اسـتعمال أو قاعـدة صـحة إثبات به یراد ما«
  )٢(.»السلیقة سلیم فصیح عربي إلى

 انطبقـت اللسـان، سلیم فصیح عربي عن منقول قول: هو هذا كل بعد فالشاهد
 تفصــیلها وســیأتي... العلمــاء حــددها التــي والمكانیــة، الزمانیــة االحتجــاج شــروط علیــه
  .الحقا

 بینهمـا والفـرق) المثـال( ومصـطلح) الشـاهد( صـطلحم النحو كتب في نجد وقد
ــ الــذي الجزئــي« الشــاهد أن هــو ُ  مــن قــول أو التنزیــل، مــن كآیــة القاعــدة، إلثبــات ذكری

یصـالها القاعـدة إلیضـاح یذكر ما: والمثال بعربیتهم، الموثوق العرب أقوال ٕ  فهـم إلـى وا
 مــن والخصــوص ومبــالعم والمثــال الشــاهد بــین والفــرق مصــنوع، بمثــال وـلـو المســتفید،

  )٣(.»عكس غیر من ،مثاالً  یصح شاهداً  یصح ما كل فإن وجه،

  :أقسام على تنقسم موضوعاتها حیث من والشواهد

 بـین وانتشـارها عـددها حیـث مـن األولـى المرتبـة فـي وهـي: اللغویـة الشواهد. ١
ـــة المكتبـــة رتزخـــ إذ اللغـــة، وكتـــب اتجمـــالمع طیـــات  التـــي الكتـــب مـــن بكثیـــر العربی
 مـا ذلـك أمثلـة ومـن اسـتعمال، أو معنـى أو صیغة على الدالة الشواهد داخلها انتشرت

                                         
 . ٩٥تحریر الروایة في تقریر الكفایة: ) ١(

 .٤) في أصول النحو: سعید األفغاني: ٢(

 .٦٠) إتحاف األمجاد فیما یصح به االستشهاد: ٣(
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ْ َ  (أن )١(:الصــحاح فــي جـاء ــ) َ  َلــم ُ ْ الم ــ سـلـاألم: الحــافر ومــن الحجــر مــن ق َ دم ُ  دور،الم
  :الشاعر قال

  القَـــــــــأخْ  ســـــــــورِ النّ  موقـــــــــوع بكـــــــــلِّ 
  

ـــــــــــ  مٍ    َ َ  قُّ ُ  ی ـــــــــــ الحجـــــــــــر ُ   )٢(ا َ ملَ َ  الم
  

ــوزعالو  َ  قــول ومنــه أراده، معجمــي معنــى عـلـى لیــدل الشــواهد بــبعض اســتدل  ّ م
  :الشاعر

ٍ  بنـــــــــــــي بقتـــــــــــــلِ    هــــــــــــــمربَّ  أســـــــــــــد
  

ـــــــــ شـــــــــيءٍ  كـــــــــلّ  أال     )٣(للَـــــــــجَ   اهُ سِ
  

ــه مــن لیبــین ــى اســماً  تكــون قــد )٤()لَلــجَ (  نّ  خالل َ ( بمعن  مــن وـهـو) نوهــیّ  ســیری
  )٥(.األضداد

 فـــي االنتشـــار وســـعة العـــدد بـــوفرة تمتـــاز كســـابقتها وهـــي: نحویـــةال الشــواهد. ٢
  .اإلعرابیة هاوآثار  النحویة، العوامل على لتدلل الشواهد هذه وتأتي النحو، كتب

ـــة والشـــواهد ـــة، شـــواهد: نوعـــان حقیقتهـــا فـــي النحوی ـــدرج نثری  الشـــواهد فیهـــا وتن
 شعریة وشواهد المنثور، كالمهم من العرب عن حكي وما الشریف، والحدیث القرآنیة،

  )٦(.النحویین شواهد من األعظم السواد وهي

                                         
 .٦/١٧٠) ینظر: الصحاح: ١(

 واستدل به الجوهري على معنى دملق. ، ١١١كما في دیوانه :  الرجز لرؤبةمن ) البیت ٢(

وعجزه ،  ٦٣وهو في األضداد البن األنباري: ،  ١٨٠لمتقارب المرئ القیس: دیوانه: ) من ا٣(
 .٢/٧٢في همع الهوامع: 

 .٢٣٠) ینظر: مصابیح المغاني: ٤(

: ) ینظر: األضداد البن األنبا٥(  .٦٤ – ٦٣ري

 .٥) ینظر: الشواهد القرآنیة في النحو عند ابن هشام: ٦(
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وزعال استعملها الشواهد وهذه َ  النحویـة اآلراء علـى اسـتدالالً  كتابه، في بكثرة  ّ م
 فـي،  اهللا شـاء إن، أتيوسـت العلمـاء، مـن غیـره آراء أم آراءه أكانـت سـواء ساقها، التي

  .موضعها

 الموضـوعات علـى التمثیل أجل من العلماء بها أتى وقد: البالغیة الشواهد. ٣  
 وبــــدیع، وبیــــان معــــان مــــن البالغــــة، أقســــام ضــــمن بالــــدرس تناولوهــــا التــــي البالغیــــة

وزعالو  َ  فـي مـنهم وأفـاد االختصـاص هـذا أهـل ذكـره ما إلى شواهده بعض في أشار يم
 )٢()كــاد( و )١()كــل( عـلـى كالمــه فــي كمــا ،نحویــاً  دلــیالً  ذـلـك بعــد لیكــون ،الشــاهد فـهـم

 .وغیرهما

 النحـو هـو النحـو علم في الشاهد إن: قیل بل النحو، في الشاهد قیمة لنا تتجلى وبهذا
 الكـــالم مــن لهــا واســتخراجه بالشــواهد، معرفتــه فــي ىتتجلــ العــالم قیمــة وكانــت نفســه،

  )٣(.الحاجة عند إیاها واستحضاره الفصیح،

                                         
 .٣٤١ – ٣٤٠) ینظر: مصابیح المغاني: ١(

 .٣٣٥ – ٣٣٠) ینظر: مصابیح المغاني: ٢(

 .٢٣الشواهد واالستشهاد في النحو: ینظر: ) ٣(
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   األول الفصل

  ) وقراءاته الكريم نآالقر( 

  األول املبحث

  القرآني الشاهد

  توطئة

 أثـر لـه الحكـیم الـذكر آي إلـى باالسـتناد النحویـة القواعـد توثیق أن المعلوم من
ــه النحویــة، الدراســات میــدان فــي كبیــر  )١(»الشــعر مــن الحجــة فــي وأـقـوى أعــرب« ،ألنّ

ـــه جانـــب إلـــى  صـــار هـــذا وألجـــل )٢(»وكرائمـــه وواســـطته وزبدتـــه العـــرب كـــالم  ـــّب « أنّ
ــت العربیــة، علمــاء بهــا یســتعین التــي األخــرى الشــواهد رأس عـلـى القرآنــي الشــاهد  فكان

 علـى العلمـاء كلمـة واتفقـت )٣(ونثرهم، نظمهم في والبلغاء، الشعراء لحذاق مفزعاً  آیاته
  )٥(.غیره في مما أفصح فهي فیه وردت إذا اللغة  أنّ  )٤(إعجازه،

 توثیـــق فــي غیــره علــى القرآنــي الشــاهد قــدّم النحــویین كســائر ین لــدّ  نــور وابــن
  .الفصل هذا ثنایا في هذا وسنبین كتابه، في النحویة القواعد

  

  
                                         

 .١٤/ ١: للفراء القرآن معاني) ١(

 .٥٥: القرآن ألفاظ مفردات) ٢(

 .٥٥: القرآن ألفاظ مفردات: ینظر) ٣(

 .٣٣ – ٣٢: اإلعجاز دالئل: ینظر) ٤(

 .١٦٨/ ١: اللغة علوم في المزهر: ینظر) ٥(
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و القدماء بني القرآني الشاهد املَوزَع  ّ  :  

ــاك لــیس  الكــریم، القــرآن بــآي االستشــهاد صــحة عـلـى النحــویین بــین خــالف هن
 ومؤلفاتـه، العربـي النحـو كتـب زخـرت وقـد اللغـة، مصـادر مـن األول المصـدر بوصفه
 قواعـدهم علیـه فأقـاموا النحـوي، البحـث مجـال فـي القرآنیـة الشـواهد من واسعة بمساحة
 تقـوم الـذي األصـل هـي وأسـالیبه فتراكیبه األكبر، العربیة كتاب الكریم فالقرآن المتینة،

 ومتعــددة، متنوعــة أدبیــة معالجــات مــن اشـتمل مــا عـلـى فــالقرآن التراكیــب، دراســة علیـه
 یغفـل لـم ولهـذا )١(الحیـاة؛ أـلوان وسـائر ومعانیهـا، العلوم  أصول یستوعب أن استطاع

ــوه أن لـهـم وكیــف القرآنــي، الشــاهد األوائــل النحویــون جــد ومــا یغفل ُ  لخدمتــه إال النحــو و
 تتكافـأ مركزیـة، مكانة النحویة الممارسة في القرآني النص احتل بل وصیانته؟ وحفظه

 الشـواهد تلك أعلى هو القرآني الشاهد ظل بل العرب، وكالم الشعر احتلها التي وتلك
 صــامدة تقـف الشـواهد مــن النـوع هـذا بمثــل تحظـى التـي القاعــدة كانـت حیـث وسـیدها،

  )٢(.كفتها ترجح ما وغالبا النحوي، الخالف میدان في

 النحــو علــوم وحامــل النحــویین، إمــام وـهـو) هـــ١٨٠: ت( )٣(ســیبویه كتــاب وهــذا
 مـــن یقـــارب مـــا علـــى احتـــوى بـــل القرآنیـــة، الشـــواهد مـــن كتابـــه یخـــلُ  لـــم أســـالفه، عـــن

 كشـاف( بوضـع) المؤیـد عمـر بنـت فـائزة( الـدكتورة قامت وقد )٤(قرآني، شاهد أربعمائة
ْ ) النحویـة المصـادر فـي القرآنیة الشواهد ـدت َ  المصـادر فـي الكـریم القـرآن آیـات  نّ  فوج

                                         
 .٧ – ٦: القرآن نحو: ینظر) ١(

 .٢٦٦/ ١: النحوي الفكر ضوابط: ینظر) ٢(

 ســـماه الــذي كتابـــه وألــف الخلیــل، بعـــد بــالنحو النـــاس أعلــم وهــو قنبـــر، بــن عثمـــان بــن عمــرو) ٣(
 .١٦٠: األدباء طبقات في األلباء نزهة و ، ٦٥: النحویین مراتب: ینظر). النحو قرآن( الناس

 .٢٩: النحو في واالستشهاد الشواهد: ینظر) ٤(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٢٩ ( 
 

 الكـریم، القـرآن آیـات جمـاع وهـي آیـة، وثالثـین وسـتاً  ومئتـین آالف ستة بلغت النحویة
ثر بكامله الكریم القرآن  نّ : أي ُ   )١(.النحویین مصادر في أخرى مرة ن

 فـي الزیـادة ألجـل إال الشـواهد مـن غیـره مـع القرآني الشاهد النحویون جمع وما
 الحكـم علـى االسـتدالل فـي القرآنـي الشـاهد لقلة ال النحویة، للظاهرة والتقریر اإلیضاح
َع الدین نور وابن )٢(النحوي، وز َ ) المعاني حروف في المغاني مصابیح( كتابه في  ّ الم

 بلــغ إذ مصــنفه، فــي وجــدناها التــي األخــرى الشــواهد رأس عـلـى القرآنــي الشــاهد یضــع
 منهـا، المكـرر دون آیـة، وسـبعمائة وسـبعین خمسـاً ) ٧٧٥( عنـده القرآنیة الشواهد عدد
 الـذي والنثر، واألراجیز، الشعریة، األبیات بعدد قورن ما إذا واضحة داللة الرقم ولهذا
 األخـرى الشـواهد صـدارة فـي القرآنـي الشـاهد یجعـل ممـا مصـنفه، فـي بـه واسـتدل ذكره

َع شخصـیة عـلـى غریبـاً  هـذا ولــیس علیهـا، اعتمـد التـي ـوز َ ،الم ّ  بعلــوم درایـة علـى فـهـو ي
 الكـریم للقـرآن فكـان بحیاتـه، الخاصـة الفقـرات فـي وضـحناه مـا علـى األخـرى، الشریعة

 باالســتدالالت ملیئــا یجــده الكتــاب هــذا صــفحات یقلــب فاـلـذي كتابــه، فــي البــارز األثــر
 الشــاهد یتعــدد وـقـد قرآنــي، شــاهد مــن تخلــو أثبتهــا نحویــة قاـعـدة نجــد نكــاد وال القرآنیــة،

 ذلــك؛ فـي ریــب وال خمـس، أو آیــات أربـع إـلـى یصـل حتــى الواحـدة، المســألة فـي عنـده
 للقـــرآن وكـــان عامـــة، والعلـــوم خاصـــة، النحــو نشـــوء فـــي ســـببا كـــان الكـــریم القــرآن ألن

 ابـن مـنهج في وضوحاً  أكثر الصورة ولتكون العلم، هذا نشوء في األعظم األثر الكریم
  :استدالله مالمح أبرز فهذه القرآني الدِّین نور

   

                                         
 .٢٦٧ – ٢٦٦/ ١: النحوي الفكر ضوابط: ینظر) ١(

 .٤٤ – ٤١: المبرد عندفي النحو  القرآنیة الشواهد: ینظر) ٢(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٣٠ ( 
 

 : ً   : القرآني الشاهد إيراده طريقةأوال

 فنـراه لـه، التقـدیم أو القرآنـي الشـاهد عـرض فـي واحـدة طریقـة صاحبنا یلتزم لم
  :العبارات هذه ومن غیره، نم ومیزته الشاهد تقدمت كتابه زینت بعبارات یأتي

 M  ½  ¼  »               º  ¹  ¸L  )١(:جاللــــه جــــل قولــــه. أ
 جــــل وقوـلـــه)٢(

M   P  O  )٣(:جالله   N  M   LL.)٤(  

̄   °   ±  M³²  )٥(:تعـــــالى قولـــــه: قولـــــه. ب   ®  ¬L 
 وقولـــــه )٦(

M   9  )٧(:تعالى      8           7  6  5  4  3L.)٨(  

M  f  )٩(:سبحانه اهللا وكقول. ج    e   d   c  b   a   `  _

  hgL )١١(:سبحانه اهللا وقول)١٠(  M  ^     ]   \  [  ZL.)١٢(  

                                         
 .٦٧ – ٦٦: المغاني مصابیح: ینظر) ١(

 .٥٧: آیة ص، سورة) ٢(

 .٦٧ – ٦٦: المغاني مصابیح: ینظر) ٣(

 .٥٩: آیة النمل، سورة) ٤(

 .٧٦ – ٦٩: المغاني مصابیح: ینظر) ٥(

 .١٥: آیة عمران، آل سورة) ٦(

 .٧٦ – ٦٩: المغاني مصابیح: ینظر) ٧(

 .٤٥: آیة الفرقان، سورة) ٨(

 .٤٤٤ ، ١٣٨: المغاني مصابیح: ینظر) ٩(

 .٢٦: آیة البقرة، سورة) ١٠(

 .٤٤٤ ، ١٣٨: المغاني مصابیح: ینظر) ١١(

 .١: آیة القیامة، سورة) ١٢(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٣١ ( 
 

:  ;  M  )٣(:تعـالى قـال )٢( M  ß     Þ  Ý  ÜL  )١(:تعـالى قـال. د   9

  <L.)٤(  

  )٦(.M  B  A  @   ?        >  =L  )٥(:وجل عز قوله. هـ

,  -  M  )٧(:))وتعـــــــالى ســــــبحانه اهللا كقــــــول((: قولـــــــه أیضــــــا ومنهــــــا. و

/.L)٩(:وتعــــــــــــالى ســــــــــــبحانه اهللا وكقــــــــــــول) ٨(  M  Ä  Ã  Â  ÁL.)١٠(   
  .القرآني للشاهد التقدیم كیفیة في عنده تنوعت التي العبارات من ذلك شابه وما

 :   :القرآني الشاهد يف منهجه مساتثانيا

ه) ١ =    <   ?  M : تعـالى قوـله ومنـه أراده، حكـم لبیـان كاملـة اآلیـة یذكر أنّ

          P   O  N  M  L  K  J  I   H      G   F  E  D  C  B  A  @

  T  S   R  QL.)١١(  

                                         
 .٤٦٥ ، ٣٧١: المغاني مصابیح: ینظر) ١(

 .٤٩: آیة طه، سورة) ٢(

 .٤٦٥ ، ٣٧١: المغاني مصابیح: ینظر) ٣(

 .١٢: آیة الذاریات، سورة) ٤(

 .٢٦١: المغاني مصابیح: ینظر) ٥(

 .٥١: آیة سبأ، سورة) ٦(

 .٣٤٧ ، ٢٥٢: المغاني مصابیح: ینظر) ٧(

 .١: آیة األنفال، سورة) ٨(

 .٢٥٢ ، ٣٤٧: المغاني مصابیح: ینظر) ٩(

 .٣٣: آیة الكهف، سورة) ١٠(

 .٨٧ – ٨٣: آیة الواقعة، سورة) ١١(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٣٢ ( 
 

  )١(.للتعجیز) لوال( مجيء على دلیالً  اآلیات هذه ساق حیث

ــه منهجــه ســمات ومــن) ٢  دون، یریــد الــذي الشــاهد مــوطن اآلیــة مــن یــذكر أنّ

 بهـــا جـــاء )٢(MÒ  Í  Ì  ËL : تعـــالى قوـلــه ومنـــه كاملـــة، اآلیـــة ذكـــر
  )٣(.القسم جواب في الالم مجيء على دلیالً 

: تعــالى قولــه ومنـه اآلیــة، بــاقي ذكـر دون واحــدة كلمــة اآلیـة مــن یــذكر وقـد) ٣

 M  µL )وقوله )٤ : M    UL 
 تكـون األلـف هذه  نّ  على شاهداً  بهما جاء فقد )٥(

  )٦(.الخفیفة التوكید نون وهي ساكنة، نون من بدالً 

 فــــي التنــــوع هــــذا یجــــد الكــــریم بــــالقرآن لالســــتدالل العــــام منهجــــه فــــي والمتأمــــل
 وخبرتــه تمكنــه عـلـى دلیــل هــو المـنهج ذـلـك أن لــي ویبــدو العــرض، وطریقــة االسـتخدام

 علمـاء شـأن ذلـك فـي شأنه علیه، والتعویل وتعالى، تبارك الخالق بكالم االستدالل في
  .سبقوه ممن القدامى اللغة

 :   : القرآني بالشاهد عنايتهثالثا

َع التـــزم وقـــد ـــوز َ  مـــن غیـــره علـــى القرآنـــي الشـــاهد تقـــدیم علـــى یقـــوم منهجـــاً   ّ الم
  :مهمین مظهرین في واضحاً  یبدو وهذا المواطن، أغلب في الشواهد

                                         
 .٤٢١: المغاني مصابیح: ینظر) ١(

 ﴾.مدبرین تولوا أن بعد أصنامكم ألكیدن وتاهللا: ﴿اآلیة وتمام ، ٥٧: آیة األنبیاء، سورة) ٢(

 .٣٨٩: المغاني مصابیح: ینظر) ٣(

 ﴾.بالناصیة لنسفعا ینته لم لئن كال: ﴿اآلیة وتمام ، ١٥: آیة العلق، سورة) ٤(

 نفسـه عـن راودتـه ولقـد فیـه لمتننـي الـذي فـذلكن قالـت: ﴿اآلیـة وتمـام ، ٣٢: آیـة یوسف، سورة) ٥(
 ﴾.الصاغرین من ولیكونا لیسجنن به آمره ما یفعل لم ولئن فاستعصم

 .٥٤١: المغاني مصابیح: ینظر) ٦(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٣٣ ( 
 

  : االحتجاج يف القرآني بالشاهد اكتفاؤه: أوهلما

 إلثبـات بها یأتي آیات، خمس أو أربع إلى یصل حتى أیضا الشاهد یتعدد وقد
 واضـح فهـو كتابـه، فـي تأمـل طـول إلـى یحتـاج ال المظهـر وهـذا ورد، تأییـد بـین آرائه،
  :الكالم هذا تؤكد التي المواضع بعض وسأسوق جلي،

 ولهـا الماضـي، الـزمن بمعنـى تكون والمشهور«: قال) إِذ( على كالمه عند. ١
: تعـالى قوـله نحو ،)الحین( بمعنى  رفًا  تكون أن علیها الغالب وهو عدة، استعماالت

 M  }   |    {  z   y  x   w   v   uL 
 تكـون أن ومنهـا... )١(

{  ~  �¡  M : تعــالى كقوـلـه بــه، مفعــوالً  اســماً    |   {L 
)٢( ، 

M  G  F   E : تعــــــــالى قولـــــــه نحـــــــو بـــــــه، المفعـــــــول مـــــــن بـــــــدالً  وتكـــــــون   D  C

HL)٤(.»...)٣(  

 مــن ألكثــر اســتدل معنــى، وعشــرین واحــداً  لـهـا ذـكـر الــالم عــن حدیثــه وـفـي. ٢
 ذكرهـا التـي المعـاني هـذه ومـن آخـر، شـاهد معهـا یشـترك لـم قرآنیـة، بنصوص نصفها

M  NM  L  K : تعــــــــالى بقولـــــــه لــــــــه واســــــــتدل )٥()الملـــــــك(      J   I  H  GL 
)٦( 

 اهللا قــول فــذكر المعنــى، ذـلـك تســتحق وذات معنــى بــین الواقـعـة وـهـي )٧()االســتحقاق(و

                                         
 .٤٠: آیة التوبة، سورة) ١(

 .٨٦: آیة األعراف، سورة) ٢(

 .١٦: آیة مریم، سورة) ٣(

 .٨٠ – ٧٩: المغاني مصابیح) ٤(

 .٣٧٠: المغاني مصابیح: ینظر) ٥(

 .٢٨٤: آیة البقرة، سورة) ٦(

 .٣٧١: المغاني مصابیح: ینظر) ٧(
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 )٣٤ ( 
 

̈   M : تعـالى  §  ¦L 
: تعــالى كقوـلـه )٢()إـلـى موافقــة( و ذلــك، عـلـى دلــیالً  )١(

M  O  N  M  L  KL )منفرداً  يالقرآنالشاهد  كان التي )٤(المعاني من وغیرها )٣ 
  .بیانها في

ا( على كالمه في جاء. ٣ ّ ا«: قوله) أم ّ  كقول أحوالها، غالب وهو التفصیل وأم

M  a  `  _  ^]   \  [  Z  Y  X  W  V : سبحانه اهللا

  hg  f   e  d  c  bL )تعالى وكقوله )٥ : M  f  e  d   c

            i  h  gL 
ً  تكرارها یترك وقد... )٦(  اآلخر، عن القسمین أحد بذكر استغناء

́   M  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ : تعالى كقوله  ³    ²  ±

  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

   Í  ÌL )٨(.»وكذا كذا فلهم باهللا كفروا الذین وأما« )٧(  

: قوـلــه علیـــه الشـــعر وحمـــل أصـــالً  فیهـــا القـــرآن جعـــل التـــي المواضـــع ومـــن. ٤
  :الشاعر كقول الظرفیة، )في( مرادفة) عن(«

  

                                         
 .١: آیة المطففین، سورة) ١(

 .٣٧٣: المغاني مصابیح: ینظر) ٢(

 .٥: الزلزلة) ٣(

 .٣٧٤ – ٣٧٢: المغاني مصابیح: ینظر) ٤(

 .٥٦: آیة البقرة، سورة) ٥(

 .٧٩: آیة الكهف، سورة) ٦(

 .١٧٥ – ١٧٤: آیة النساء، سورة) ٧(

 .١٣٩: المغاني مصابیح) ٨(
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 )٣٥ ( 
 

ُ  الحــــــــــيِّ  ســــــــــراة وآس م حیــــــــــث ُ   لقیــــــــــتَه
  

ـــــكُ  وال   ِ  عــــــن تَ مـــــل ِ  حَ باعــــــة ّ   )١(وانیــــــا الر
  

M  q  p : تعالى قوله بدلیل...    o   n   mL )٣(.»...)٢(  

 القرآن من إال شواهده تكون فال ودالالته، ومعانیه، بالهمزة االستفهام یذكر. ٥

¢  M : تعـــالى كقولـــه) والتـــوبیخ اللـــوم( ذكرهـــا التـــي المعـــاني هـــذه ومـــن الكـــریم،   ¡

  ¤    £L )حقیقة على لیدلل یعضده آخر بشاهد فیأتي واحد، بشاهد یكتفي وال )٤ 

ـــول یســـعفه آخـــر قرآنیـــاً  نصـــاً  فیكـــون أراد، مـــا M  F : تعـــالى وقـــال«: فیق   E  D
  H  GL )تعـالى قوـله نحو) التهكم( أیضا معانیها ومن )٥ : M  w   v

  |   {  z  y   xL ...«.)٦(  

  .الكریم القرآن إال شاهدا لها یذكر فال یراها التي المعاني من وغیرها

  الشواهد من غريه على يالقرآن الشاهد تقدميه: ثانيهما

َع وز َ  مـا كثیـراً  فنـراه منهـا، ومتمكنـاً  السـماعیة، النحـو أدلـة بجمیـع ملماً  كان  ّ الم
 یستشــهد شــواهد مــن نحــوي لكــل البــد إذ واحــدة، مســألة فــي متعــددة شــواهد بــین یجمــع

                                         
 مغنــــي ، ٢٦٣: الــــداني الجنــــى فــــي وهــــو ، ٣٢٩: دیوانــــه فــــي لألعشــــى الطویــــل مــــن البیــــت) ١(

 بكسـر) الرجـل رباعـة( و أسـوة، فیـه واجعلهـم مالك من أنلهم أي) القوم سراة آس( و. ١٥٩: اللبیب
 والشـاهد. ٤٣٦/ ١: للسـیوطي المغنـي شـواهد شـرح: ینظـر. منهـا هـو الـذي) قبیلتـه أي( فخـذه الراء

 فـتح: ینظـر. بــفي إال یتعـدى ال )ىون( ألن ،)في( بمعنى) عن( وقعت یثح) حمل عن: (قوله فیه
 .٧٢/ ٢: اللبیب مغني شواهد إعراب المجیب القریب

 .٤٢: آیة طه، سورة) ٢(

 .٢٧٨: المغاني مصابیح) ٣(

 .٩٥: آیة الصافات، سورة) ٤(

 .١٦٥: آیة الشعراء، سورة) ٥(

 .٧٦ – ٧٥: المغاني مصابیح )٦(
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 )٣٦ ( 
 

 مسـألة فـي مذهبـه بـه ویـدعم نظـره، وجهـة بـه ویؤیـد قاعدتـه، ویسـند الحجـة، لیقیم بها،
  سـاقها التـي الشـواهد فـي تأملنـا وعنـد )١(اآلراء، فـي اخـتالف فیهـا كـان إذا والسـیما مـا،

 النحـو أدلـة مـن غیـره علـى القرآنـي الـدلیل تقـدیم هـو علیهـا الغالب  نّ  نجد مصنفه في
ِ  من بعض على الضوء سأسلط السمة هذه على وللوقوف األخرى، ُ   ْ ت   :المواضع  ُ 

هـــا الـــالم علـــى تكلـــم. أ ـــة تـــأتي وأنّ  بـــآیتین اســـتدالله بـــدأ وقـــد ،) علـــى( لــــ موافق

 ثم )٣( M  s  rL : تعالى وقوله )٢( M  T  SL : تعالى قوله كریمتین،
  :الشاعر بقول أردفها

محِ تناولـــــــــــت  ِ  بـــــــــــالرُّ ـــــــــــهُ  الطَّویـــــــــــل َ   ثیاب
  

لیــــــــــــدینِ  صــــــــــــریعاً  فخــــــــــــرَّ      )٤( لِلفــــــــــــمِ  لِ
  

لمامـاً  االسـتدالل فـي لبراعتـه  إظهاراً  بهذا، یكتف لم ثم ٕ  المختلفـة بـالعلوم منـه وا
 لهـــم واشـــترطي: ((عنهـــا اهللا رضـــي لعائشـــة rالنبـــي قـــول وهـــو حـــدیثي، بشـــاهد جـــاء

ــف وـلـم )٥())اـلـوالء  الحــدیث فــي) لـهـم( معنــى داللــة بیــان فــي زاد بــل الحــد هــذا عنــد یق
ها وذكر السابق،   )٦().علیهم( بمعنى أنّ

                                         
 .٢١: النحو في واالستشهاد الشواهد: ینظر) ١(

 .١٠٩: آیة اإلسراء، سورة) ٢(

 .١٢: آیة یونس، سورة) ٣(

 لعـــدة نســـب وقـــد لبـــي،التغ جنـــي بـــن لجـــابر ٢١٢: المفضـــلیات فـــي وهـــو الطویـــل، مـــن البیـــت) ٤(
: القــرآن مشــكل تأویــل :فــي وهــو ، ٥٦٢/ ٢: للســیوطي المغنــي شــواهد شــرح: ینظــر. غیــره شــعراء
 ١٤٦: الــداني الجنــىو  ، ٢٢١: المبــاني رصــفو  ،٢٩٩: األزهیــةو  ، ٤٠١: الكاتــب أدبو  ، ٥٦٩

: ینظــر. عـلـى بمعنــى لــالم جــاءت حیــث) للفــم( و) للیــدین: (فیــه والشــاهد ، ٢٣٣: اللبیــب مغنــيو  ،
 .٢٥١/ ٢: المجیب القریب فتح

 بــرقم ٧٥٩/ ٢: عنهــا اهللا رضــي عائشــة عــن صــحیحه فــي البخــاري أخرجــه حــدیث مــن جــزء) ٥(
)٢٠٦٠( 

 .٣٧٣: المغاني مصابیح: ینظر) ٦(
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 )٣٧ ( 
 

 وأظهـر سـاقها، التـي الشواهد مقدمة في القرآني الشاهد جعل هذا بصنیعه وهو
  .المختلفة الشواهد إیراد على العلمیة وقدرته براعته خاللها من

 المعنـى، لهذا فیستشهد التسویة، أحدها المقام، حسب لمعانٍ  الهمزة ترد قد. ب

&  '  )    (      M : وجـل عز اهللا قولب   %   $L 
M  0 : تعـالى وقولـه )١(

  <;  :    9  8   7     6   5   4  3  2       1L 
 االســتدالل هـذا ویجعـل)٢(

 بــه یســتأنس شــعري بشــاهد جــاء فـقـد األخــرى، الســماعیة النحــو أدلــة مــن لغیــره ســابقاً 
  :الشاعر قول فكان الكریم، القرآن بنصوص أثبته ما لیقرر

ــــــــــا َ ــــــــــالِي م َ ــــــــــبَّ  ُأب َ زنِ  أن ٌ  بــــــــــالحُ ــــــــــیس   تَ
  

ــــــــــانِي  مْ    حَ ِ  َل یــــــــــبٍ  بظهـــــــــــر ُ  غَ ئـــــــــــیم   )٣(َل
  

  )٤(.أراد ما على ثانویاً  دلیالً 

 القرآنـــي الشــاهد فكـــان )٥()والتكــذیب اإلنكــار( ذكرهـــا التــي الهمـــزة معــاني ومــن

M  7   6 : تعـــالى قولــه منــه فجعــل،  الشـــواهد مــن غیــره یســبق أصــالً    5

                                         
 .٦٠: آیة البقرة، سورة) ١(

 .٦: آیة المنافقون، سورة) ٢(

: الكتـــاب شـــواهد مـــن وهـــو ،٢٢٣:  دیوانـــه ، tثابـــت بـــن لحســـان وهـــو الخفیـــف، مـــن البیـــت) ٣(
 أمــــاليو  ، ١٢٥: األزهیــــةو  ، ٣٤: للرمــــاني الحــــروف معــــانيو  ، ٢٩٨/ ٣: المقتضــــبو  ، ٣/١٨١

ــــى ، ٣٣٤/ ٢: الشــــجري ابــــن ــــد صــــاح إذا التــــیس نــــبَّ : والمعن    مــــادة: اللســــان: ینظــــر. الهیــــاج عن
 ).أنبَّ  أبالي ما: (بقوله تسویةلل الهمزة إفادة: فیه والشاهد ، ٤٤٧/ ١) : ب ب ن(

 .٧٣: المغاني مصابیح: ینظر) ٤(

 .٧٤: المغاني مصابیح) ٥(
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 )٣٨ ( 
 

  <;  :   9   8L 
¸  M  ¼  »    º  ¹ : تعــالى وقوـلـه،  )١(

  ½L )٣(:القیس امرئ بقول جاء ثم )٢(  

ــــــــــــــي نِ ُل شــــــــــــــرفيُّ  أیقتُ َ عي والم   مضــــــــــــــاجِ
  

ونة   ُ ســـــــــــن َ م َ یـــــــــــابِ  زُرق و ْ ِ  كأن ال َ ـــــــــــو   )٤(أغْ
  

  . المعنى هذا إثبات في ثالثاً  دلیالً  لیكون

ــه ومعانیــه،) عَــن( الحــرف عـلـى كالمــه معــرض فــي جــاء. ج  للتعلیــل، یــأتي أنّ
ـــدیم فـــي طریقتـــه علـــى لـــه االستشـــهاد فـــي وســـلك  مـــن غیـــره علـــى القرآنـــي الشـــاهد تق

M  N : تعـــالى قوـلــه نحـــو«: فقـــال الشـــواهد،         M   L     K   J               I  H

           Q  P   OL 
 M   ß  Þ  Ý        Ü    Û  ÚL : تعـالى وقولـه )٥(

)٦( 
  :القیس امرئ قول عندي ومنه

                                         
 .٤٠: آیة اإلسراء، سورة) ١(

 .١٤٩: آیة الصافات، سورة) ٢(

 وـهـو القـروح، بــذي عـرف نجــد، أهـل مــن وهـو الكنــدي، عمـرو بــن حجـر بــن القـیس امــرؤ: هـو) ٣(
 الشــــعرو  ، ٤١: الشــــعراء طبقــــات: فــــي تنظــــر ترجمتــــه. الجــــاهلیین المعلقــــات شــــعراء أشــــهر أحــــد

 .٧٥ – ٥٠/ ١: والشعراء

: والمعنـى ، ١٠٣: اإلعجـاز دالئـل: فـي وهـو ،١٣٧: دیوانـه القیس، المرئ الطویل من البیت) ٤(
 وسـهام الـیمن مشـارف إلـى منسـوب سـیف مضـاجعي أن والحـال یوعـدني، الـذي الرجل ذاك أیقتلني

 الهمـــزة إفـــادة: فیـــه والشـــاهد. ١٢٩: التفتـــازاني الـــدین أســـعد: المعـــاني مختصـــر: ینظـــر.  صـــافیة؟
 ).أیقتلني: (قوله في واإلنكار التكذیب

 .١١٤: آیة التوبة، سورة) ٥(

 .٥٣: آیة هود، سورة) ٦(
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 )٣٩ ( 
 

تیـــتُ  وتُضـــحي ســـكِ  فَ َ ـــها َ ـــوقَ  الم راشِ   فِ
  

   ُ ؤوم َ حى ن ْ   َمْ  الضُّ ـق تَطِ ْ ن ِ   َـنْ  تَ فضـل   )١(تَ
  

ّ  لم أي   )٢(.»...  أهلها على لكرمها للخدمة بمنطقة وسطها تشد

َ ( بمعنـى أیضـاً ) عَن( وتكون ـد ْ ع َ  ثـم قرآنـي، شـاهد مـن بـأكثر لهـا فاسـتدل،  )٣()ب

 ّ له ما أید ّ M    Î  Í  Ì : تعالى بقوله فجاء شعري، شاهد من بأكثر أساساً  وجعله أص

   Ñ  Ð   ÏL 
M  2  1  0 : تعـــالى وقولـــه )٤(   /L 

 وقوـلـــه )٥(

©  M  ¬  «  ª : تعالى   ¨L )ارث قول منه جعل ثم،  )٦ اد بن الحَ ّ   )٧(:عب

ــــــــــــــــا َ ب ــــــــــــــــربطَ  قرِّ َ ِ  م ــــــــــــــــي النَّعامــــــــــــــــة نّ   مِ
  

   ْ ـــــــت حَ قِ ُ  َل ب ْ ـــــــر ٍ  حَ ـــــــل ِ   َـــــــنْ  وائ یـــــــال   )٨(حِ
  

  

   

                                         
 رصـــف: فـــي وهـــو ،٤٤ دیوانـــه: ینظـــر. معلقتـــه مـــن وهـــو القـــیس المـــرئمـــن الطویـــل  البیـــت) ١(

ـــى) عـــن( مجـــيء علـــى الشـــاهد وســـاق ، ٣٦٧: المبـــاني  المبـــاني رصـــف: فـــي وهـــو التعلیـــل، بمعن
عد( بمعنى )عن( :وفیه ٣٦٧: َ  ).ب

 .٢٧٦: المغاني مصابیح) ٢(

 .٢٧٧: المغاني مصابیح) ٣(

 .٤٠: آیة المؤمنون، سورة) ٤(

 .١٣: آیة المائدة، سورة) ٥(

 ١٩: آیة االنشقاق، سورة) ٦(

 قتــل حتــى مبــدئها، فــي البســوس حــرب اعتــزل المعــدودین، وفرســانها ربیعــة حكــام مــن البكــري،) ٧(
ُ  ابنـــه المهلهـــل : األعـــالم: فـــي تنظـــر ترجمتـــه. یـــتالب هـــذا منهـــا التـــي القصـــیدة وقـــال فغضـــب جیـــراً ب

٢/١٥٦. 

 ٤٣٠: المبـاني رصـف، و ٩٤: األصـمعیات شـرح: ینظـر عبـاد، بن للحارث الخفیف من البیت) ٨(
 ن( مـادة: اللسـان: ینظـر. فرسـه اسـم: والنعامـة تحمـل، فلـم الفحـل ضـربها إذا حیـاالً  الناقة وحالتِ  ،

 عـن: فیـه والشـاهد. ٢٠١: البالغـة أسـاس: ینظـر. المجـاز من الحرب لقحت ، ٥٧٩/ ١٢) : م ع
 .بعد بمعنى عن جاءت حیث حیال،
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 )٤٠ ( 
 

  )١(:العجاج وقول

          ......  
  

   ٍ هـــــــــــــل ْ ن َ م َ ـــــــــــــهُ  و تُ دْ َ ر َ ِ   َـــــــــــــنْ  و ـــــــــــــل َ ه ْ ن َ   )٢(م
  

 كالمـه الشـواهد، من غیره على القرآني الشاهد هافی قدم التي المواضع ومن. د
َع یــرى إذ ،) مــا( عـلـى ــوز َ هــا )٣( ّ الم  قولــه ومنــه المصــدر، بتأویــل الفعــل مــع تكــون أنّ

M  76  5 : تعالى   4  3   2L )تعـالى وقوله اهللا، بحفظ: أي )٤ : M  Ò

   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ  Ô  ÓL )المعنى )٥ :
  :الشاعر قول منه وجعل یجحدون، بآیاتنا وكونهم هذا یومهم لقاء كنسیانهم

ـــــا َ وا  كـــــبٌ  رَب ی ـــــاخُ ما أن ـــــدَ ْ ع َ ـــــبوا ب َ ص َ   ن
  

ِ  مــــن   ــــالل ــــوا فمـــــا الكَ ــــا حّل َ م َ ـــــوا و ُل حَ َ   )٦(ر
  

َع أن: القـــول وخالصـــة ـــوز َ  الشـــواهد، مـــن غیـــره علـــى القرآنـــي الشـــاهد قَـــدّم  ّ الم
  .الكتاب مواضع أغلب في أساساً  وجعله

    

                                         
 ابنتــه، وهـي الشـعثاء أبــا یكنـى وكـان تمــیم، مـن مالـك بنــي مـن الراجـز، رؤبــة بـن اهللا عبـد: هـو) ١(
 .٤٩٣/ ٢: والشعراء الشعرو  ، ٢٠٠: الشعراء طبقات: ینظر. منه وسمع tهریرة أبا ولقي

 ، ١٥٩: اللبیــــب مغنـــيو  ، ٢٨٠: األزهیـــة: فـــي وهـــو ،١٥٧: دیوانــــه فـــي كمـــا للعجـــاج جـــزر ) ٢(
 لــ مرادفـة وقعـت حیـث) عـن( فیـه والشـاهد خـال، آخـر مـورد بعـد للشـرب أتیتـه مورد من كم: ومعناه

 .٧٠/ ٢: المجیب القریب فتح: ینظر). بعد(

 .٤٧٤ – ٤٧٣: المغاني مصابیح: ینظر) ٣(

 .٣٤: آیة النساء، سورة) ٤(

 .٥١: آیة األعراف، سورة) ٥(

 ، ٦٨٥/ ٢:  المفصـــل والمعجـــم ، ٨٥: هیـــةاألز  فـــي النمیـــري حیـــة ألبـــي البســـیط مـــن البیـــت) ٦(
 ، ٧٥٨/ ١) : ب ص ن( مـــــادة: اللســـــان: ینظـــــر. والتعـــــب اإلعیـــــاء النصـــــب): نصـــــبوا: (وقولـــــه

 مــع فمــا نصــبوا، مــا: فیــه والشــاهد. ٥٩٠/ ١١) : ل ل ك( مــادة: اللســان: ینظــر. التعــب: والكــالل
   .نصبهم بعد: أي مصدر، بتأویل الفعل
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 )٤١ ( 
 

  القرآني الشاهد يف اعتمدها التي الضوابط

  : املعىن ضابط: أوال

َع عالجهـا التـي القضـایا  هـمّ  مـن هـو الضابط وهذا ـوز َ  فـالمعنى كتابـه، فـي  ّ الم
سـتند التـي األسـس مـن ُ  موضـوع المعنـى فموضـوع« النحویـة، المسـائل فـي كثیـراً  إلیهـا ی

جدت ما العربیة اللغة  نّ  جاللته من وحسبك جلیل ُ   )١(.»عنه لإلفصاح إال و

 المعـرب علـى واجـب أول إذ الضـابط، هـذا إهمـال بسبب األقدام تَزل ما وكثیراً 
  )٢(.مركباً  أو مفرداً  یعربه ما یفهم أن

ـــة هـــو فـــاإلعراب ـــاظ، المعـــاني عـــن اإلبان  الكالمـــین بـــین یفرقـــون وهـــم )٣(باأللف
ــه المعنــى، مضــمار عــن یخرجــوا لــم فــالنحویون )٤(بــاإلعراب، المختلفــین المتكــافئین  ألنّ

ـه النحویة، الموضوعات من درسوه فیما غایتهم  وكـانوا إلیهـا، یسـعون التـي غـایتهم وألنّ
ــوا وآخــر، بــاب بــین وفّرقــوا األبــواب، مــن بــاب كــل فــي المعــاني یبحثــون  بعضــها ووازن
 اإلعرابیـــة الحالـــة تحدیـــد وراء ســـعیاً  اختلـــف، ومـــا منهـــا تشـــابه مـــا موضـــحین بـــبعض،

  )٥(.بدقة

ــور ابــن مــنهج فــي واضــحاً  ذـلـك وجــدت وـقـد َع الــدین ن ــوز َ ،الم ّ  ســمة هــي بــل ي
ل واضــح، بشــكل بــالمعنى یلتــزم وأراه شــواهده، كــل فــي واضــحة ّ  فــي كثیــراً  علیــه وعــو
  :ذلك فمن واإلعراب، التقدیر

                                         
 .٩/ ١ :النحو معاني) ١(

 .٢٣٧ :وبیان صیلتأ – القرآن إعراب علم: ینظر) ٢(

 .٣٥/ ١: الخصائص: ینظر) ٣(

 .٩٧: المعاني وافتراق المباني اتفاق: ینظر) ٤(

 .٢٠٨ :النحویة الدراسات في المعنى أثر: ینظر) ٥(
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 )٤٢ ( 
 

(  نّ  یــــرى. أ ــــه التمنــــي، معناهــــا یكــــون)  َــــوْ  ©  M              «  ª : تعــــالى قولــــه ومن   ¨

¬L 
، لنا لیت أي«: فقال )١( َ ( نصب ولهذا كرةً  فـي نصـب كمـا جوابهـا في) فنكون

  )٢(.»لیت جواب

هـا) ذَا( عـن ذكره ما ذلك ومن. ب   ـا( مـع مركبـة تكـون أنّ َ ، واحـد اسـم بمنزلـة) م
ـــن( بعــد جـــاءت إذا وكــذلك َ ) الـــذي( بمعنـــى فهــي بعـــدها، الكــالم  َفعـــتَ   نْ : «فقــال) م
ْ : كقولك اإلنكار معناها وكان ن َ ٌ  ذا م M  ®  ¬  «  ª : تعـالى قوـله ومنـه منك؟ خیر

  ²±   °  ¯L )٤(».اإلشارة بمعنى كانت بعدها الكالم نصب وإن )٣(  
( فــي ذكــره مــا ومنــه. ج هــا)  َاتَ  ــال الحــال عــن كنایــة تكــون بأنّ  هــذا ومــن«: فق

./  M : وتعـالى سـبحانه اهللا قـول   -  ,L 
 وتكـون... بیـنكم الحـال: أي )٥(

  )٧(.»السرائر أراد )٦( M    ®  ¬  «L : وجل عز كقوله واإلرادة للنیة

 ومعناهـــا: «فقـــالاالســـمیة  بالجملـــة فتخـــتص للمفاجـــأة تكـــون) إَذا(  نّ  ذكـــر. د  
M    L : وقوله )٩( M  e  d  c  b  aL : جالله جل اهللا كقول)٨(»الحال   K  J

  N  ML )١٠(   

                                         
 .١٠٢: آیة الشعراء، سورة) ١(

 .٤١٧: المغاني مصابیح) ٢(

 .١٩٣/ ١: القرآن إعراب في التبیان: ینظر ، ٢٥٥: آیة البقرة، سورة) ٣(

 .٢٥١: المغاني مصابیح) ٤(

 .١: آیة األنفال، سورة) ٥(

 .١١٩: آیة عمران، آل سورة) ٦(

 .١١٠:  اللغة فقه يف الصاحبي: وینظر ، ٢٥٢: المغاني مصابیح) ٧(

 .٢٣٢/ ٤: الكتاب. »فیها أنت حال في توافقه للشيء وتكون« :سیبویه قال) ٨(

 .٢٠: آیة طه، سورة) ٩(

 .١٠٨: آیة األعراف، سورة) ١٠(
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 )٤٣ ( 
 

  )١(...».والخبر االبتداء على بعدها الجملة وترتفع: «فقال
 التـــي) إذا( بـــین وتفریـــق بـــالمعنى، منـــه اهتمـــام »الحـــال ومعناهـــا«: قوـلــه  ـــإّن 
ــة للشــرط جوابــاً  تكــون والتــي ســواها، عــن للحــال ــاء الجــواب بمنزل  قــال إذ والفعــل، بالف

M   S  R : سـبحانه اهللا كقـول مبتدأ جملة بعدها وتقع«: عنها   Q  P  O   N

  W  V   U     TL )٣(.»یقنطون فهم: معناه )٢(  

ــوازع ومــن. د  واالســتدالل كتابــه فــي الحــروف لمعــاني إیــراده بالمعــاني عنایتــه ن
، توجیهــاً  وتوجیههــا الكــریم، القــرآن نصــوص مــن لـهـا  بهــذا منــه درایــة عـلـى یــدلُّ  ســدیدًا

ــلْ ( معــاني فـي أورده مــا ذـلـك فمــن المضـمار، هـا مــن) هَ : تعــالى كقوـلـه للنفــي، تكــون أنّ

M   Ú  Ù   Ø  ×  Ö  ÕL 
 لهـــا اســـتدل ذكرهـــا التـــي معانیهـــا وغالـــب )٤(

  )٥(.الكریم اآلي من بنصوص

( عـــن ذكـــره مـــا ذلـــك ومـــن ـــه وجعـــل والتقســـیم، التفصـــیل بإفادتهـــا)  َوْ   قوـلــه من

%  &'  M : تعـالى   $  #  "   !L 
 وـهـم - بعضــهم قــال :أي«: فقــال )٦(

، كونوا - الیهود  أن یجـوز وال نصـارى، كونـوا - النصـارى وهـم - بعضـهم وقـال هـودًا
  )٧(.»والنصرانیة الیهود بین یخیرون ال جملتهم  نّ  التخییر؛ بهذه یراد

                                         
 .٨٦: المغاني مصابیح) ١(

 .٤٨: آیة الروم، سورة) ٢(

 .١٥٩: المغاني مصابیح) ٣(

 .٣٥: آیة األحقاف، سورة) ٤(

 .٥٠٩ – ٥٠٧: المغاني مصابیح: ینظر) ٥(

 .١٣٥: آیة البقرة، سورة) ٦(

 .١٥٤: المغاني مصابیح) ٧(
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 )٤٤ ( 
 

ــال للتعدیــة) البــاء( إفــادة عــن أیضــاً  ذكــره وممــا ، النقــل بــاء وتســمى«: فق  أیضــَا
َ  فــي للهمــزة المعاقبــة وـهـي ، الفاعــل یرصــیت ... القاصــر الفعــل تعــدي مــا وأكثــر مفعــوًال

  )٢(.»...)١( M  ,  +  *L : تعالى قوله ومنه

َع عنایــة لنــا اتضــح األمثلــة هــذه ومــن ــوز َ  یغفــل لــم إذ المهــم، الضــابط بهــذا  ّ الم
 بـــه ویتــأنق كثیــراً  بــه یهـــتم فنــراه واإلعــراب، المعنــى بـــین الترابطیــة الوشــیجة هــذه عــن

  .األحكام إطالق عند إلیه ویحتكم له ویترافع سناه على ویسیر

  : اإلعرابية باألوجه عنايته ضابط: ثانيا

َع تلمــس ــوز َ  القــرآن ألـفـاظ لــبعض اإلعرابیــة األوجــه تعــدد ـظـاهرة كتابــه فــي  ّ الم
 لیـدل وذكـره، إال الخـالف فیـه ورد قـد  فظـاً  - الغالـب في - منها یترك لم فهو الكریم،

 مألوفـة وطریقـة متبعة سنة وهي المسألة، بدقائق وعلمه اطالعه سعة مدى على بذلك
 )٣(اللفـظ، یحتملهـا التـي الظـاهرة األوجـه یستوفي أن المعرب فعلى العربیة، علماء عند
 أن فعلیـــه الظــاهرة، األوجــه مــن اللفــظ یحتملــه مـــا بعــض تــرك إذا علیــه یعتــرض وقــد

  )٤(.منها اللفظ یحتمله ما جمیع یستوفي

  :منها عدة، أمور إلى یعود الكریم القرآن من آیات إعراب في التعدد هذا  إنّ 

 ومقاصـده، مرامیـه بكـل یحیط أن أحد یستطیع ال إذ معجز،ال القرآن أسلوب. أ
  .الوجوه من وكثیراً  المعاني، من كثیراً  فاحتمل

                                         
 .١٧: آیة البقرة، سورة) ١(

 .١٩٥: المغاني مصابیح) ٢(

 .٢٧١:وبیان یلتأص – القرآن إعراب علم: ینظر) ٣(

 .١٢/ ٢:  القرآن علوم في اإلتقان: ینظر) ٤(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٤٥ ( 
 

عــرب، إلیــه ینتســب الــذي النحــوي المــذهب. ب ُ  ذـلـك بأصــول التزامــه ومــدى الم
  .المعربین آراء تباین في قوي مؤثر  َهُوَ  المذهب،

 كـان ممـا النحـویین، جمهـرة بـین والثقافیـة واللغویـة العقلیـة القـدرات اختالف. ج
  .النحویة األحكام فيومن ثم  ظاهره عن الكالم وصرف التأویل في األثر له

  ْ لـَ َ  مهمـا لألشـخاص اآلراء تقـدیس یعرفـون فال الفكر، وانطالق االجتهاد. د
  .منزلتهم

 البحــث بعــد اإلشــكال فینحــل بصــر، ونفــاذ تأمــل إـلـى تحتــاج مواضــع هنــاك. هـــ
  )١(.المعربین أقوال تختلف وههنا والتفتیش،

 عملیـة اإلعرابیـة العملیـة  نّ  إلـى  الباحثین أحد یرى كما ñالتعدد هذا یرجع وقد
 عــدة دونهـا تكتمــل ال التـي التفســیریة العملیـة مثـل تســبقها، فكریـة عملیــات عـن متـأخرة
 هـذا یـدلُّ  فإنّمـا ،آیـة إـعراب ألوجـه تعـدداً  وجدنا فإذا القرآن، شواهد إعراب في النحوي

  )٢(.لها التفسیریة اآلراء دتعدُّ  على

 علــى یجتــرئ فمــن تكاملیــة، عالقــة هــي والتفســیر اإلعــراب بــین العالقــة وهــذه
  )٣(.عشواء خبط وخابط عمیاء، راكب فهو معرب، غیر وهو القرآن تأویل تعاطي

َعو  ـوز َ  التعــدد هـذا نحصـر  نْ  ونســتطیع اإلعرابیـة، األوجـه فــي التعـدد ذكـر  ّ الم
  :منها أقسام تحت

  

                                         
 .٢٠٧ – ٢٠٣: وبیان تأصیل – القرآن إعراب علم: ینظر) ١(

 .٤٠: هشام ابن عند النحو في القرآنیة الشواهد: ینظر) ٢(

 .١٩:  اإلعراب صنعة في المفصل :ینظر) ٣(
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 )٤٦ ( 
 

  القرآني النص سیاق في المحتملة المعاني غزارة. ١

َع فكان وز َ   :ذلك فمن بها، والعنایة ذكرها على حریصاً   ّ الم

«  ¼  M : تعــــالى قولــــه ففــــي للبــــاء، المتعــــددة المعنویــــة الداللــــة. أ

  ¾  ½L 
 منهـــا، وتبـــرأوا بهـــا كـفــروا المعـــانى یكـــون أن یحتمـــل«: فقـــال )١(

ه) السبب( الباء تكون أن ویحتمل   )٢(.»كافرین شركائهم أجل من وكانوا: قال كأنّ

 الفعـل نصـب وجـب«: فقال األفعال، على الداخلة) حتّى( في القول فصل. ب

M  T : تعالى كقوله لالستقبال، تخلص حیث بها المستقبل    S  R  Q  P  O  N

  V   UL 
 واالســتقبال الحــال احتمــل فیمــا... للحــال تخلــص حــین رفعــه ووجــب )٣(

 M  ¹  ¸  ¶L : تعــالى كقوـلـه
 إلــى نظــر ومــن رفــع، الحــال إلــى نظــر فمــن )٤(

  )٥(.»نصب الغایة وقت إلى الممتد الماضي

ــى البــاء فــي قولــه. ج  مــن البــاء فــي العلــم أهــل اختلــف وـقـد«: المصــاحبة بمعن

 M  M  L  KL : تعـالى قوـله
 للمفعـول، مضـاف والحمـد للمصـاحبة، )٧(:فقیـل )٦(

                                         
 .١٣: آیة الروم، سورة) ١(

 .١٩٦: المغاني مصابیح) ٢(

 .٩١: آیة طه، سورة) ٣(

 .٢١٤: آیة البقرة، سورة) ٤(

 .٢٣٥: المغاني مصابیح) ٥(

 .٣: آیة النصر، سورة) ٦(

 .١٠٩: اللبیب مغني: ینظر) ٧(
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 )٤٧ ( 
 

 بمـا سـبحه: أي الفاعـل، إلى مضاف والحمد لالستعانة، )١(:وقیل له، حامداً  سبحه أي
 َ د مِ   )٢(.»نفسه به حَ

  قراءة من أكثر على اللفظ ورود. ٢

M  5 : تعـالى قوله وتخریجهم)  تَ ( عمل في قیلت التي األقوالذكر  فقد. أ

  8  7  6L 
( عمـل تعمـل إنهـا«: قـال وفیها )٣(  الخبـر، وترفـع االسـم فتنصـب)  نّ 

هـا... )٥(ونصـبه) حـین( برفـع قـرئ وقـد... )٤(األخفش عن هذا یروى  شـیئا، تعمـل ال أنّ
 والتقـدیر... محـذوف لفعـل فمعمـول منصـوب أو خبـره، حـذف فمبتـدأ مرفـوع ولیهـا  إنْ 

ــاص، حــین أرى ال: النصــب قــراءة عـلـى اآلیــة فــي  حــین  التَ : الرـفـع قــراءة وعلــى من
ـــاص ـــا وتكـــون... )٦(لهـــم كـــائن من ـــذ( كــــ جـــاراً  حرف ُ ـــذُ  م ن ُ  حـــینِ  والت: (قـــرئ وقـــد ،) وم
  )٨(.»حین بخفض )٧()مناص

                                         
 .١٠٩: اللبیب مغني: ینظر) ١(

 .١٩٧: المغاني مصابیح) ٢(

 .٣: آیة ص، سورة) ٣(

 ٢/٤٥٣: لألخفـش القـرآن معـاني وفـي ، ٢٨١: اللبیب مغني و ، ٤٥٤: الداني الجنى: ینظر) ٤(
 .سبلی مشبهة أنها

ــتح الجمهــور ـقـرأ) ٥( ــون، ونصــب التــاء بف ــض عمــر بــن عیســى وقــرأ الن ــون بخف  مالالسَّــ وأبــو ، الن
 .٣٧٤ /٧: المحیط البحر، و  ٦٢٣/ ٢: القرآن إعراب مشكل: ینظر). حین( نون بضم

 .٢٨١: اللبیب مغني: ینظر) ٦(

 البحــرو  ، ٣/ ٣:  الكشــاف: ینظــر  الشــواذ القــراءات مــن وـهـي .عمــر بــن عیســى بالكســر ـقـرأ) ٧(
 .٣٨٤/ ٧: المحیط

 .٤٥٠ – ٤٤٩: المغاني مصابیح) ٨(
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 )٤٨ ( 
 

: تعـــــــالى قولـــــــه الـقــــــراءة الخـــــــتالف اإلعرابـــــــي الوجـــــــه فیـــــــه تعـــــــدد وممـــــــا. ب

M   ÊÉ  È  Ç  Æ  ÅL )عن یتحدث وهو قال )٢(ونصبه،) العفو( برفع )١ 
بـت إذا) ذا(  مركبــة جعلهـا نصـب ومـن) الــذي( بمعنـى جعلهـا رفـع فمــن«): مـا( مـع ركّ

  )٤(.»...)٣(االستفهامیة) ما( مع

ـــداء الوقـــف. ٣ ـــرآن، أحكـــام مـــن وهـــو: واالبت ـــدة لـــه معرفتـــه أن والشـــك الق  فائ
 وعلـوم العربیـة بعلـوم درایـة إلـى یحتـاج وهـذا األحكـام، وتـدبر المعـاني فهـم فـي عظیمة

M  V  U : تعـالى قوـله ففـي )٥(المعنـى، یفسـد ال حتـى وتفسـیره، القرآن   TL )٦( 

( تخریج في [  ^        M  تلیهـا التـي اآلیـة فـي)  مْ    \  [  Z   Y   X  WL 
 فسـیبویه )٧(

هــا یــرى  كمـــا دونهــا أم حـــذف بعضــهم وجــوز )٨(تبصـــرون، أم: تقــدیر علــى متصـــلة أنّ
ــال... معهــا حذفــه أجــازوا ــا، الوـقـف وجعــل) أم تبصــرون أـفـال: (فق   مْ : التقــدیر  أنّ  هن

بصرون،   )٩().خیر أنا: (القارئ یبتدئ ثم تُ

ــاوت إـلـى التعــدد هــذا یعــود وـقـد. ٤  واخــتالف الصــناعة أصــول فــي العلمــاء تف
 تعــدد فــي قــوي مــؤثر فـهـو المــذهب، ذـلـك بأصــول التزامــه ومــدى والمشــارب، المــذاهب

                                         
 .٢١٩: آیة البقرة، سورة) ١(

 .١٣٣: زرعة ألبي القراءات حجة: ینظر. بالنصب الباقون وقرأ بالرفع، عمرو أبو قرأ) ٢(

 .٤٠٣/ ١:  اإلعراب صناعة سر: ینظر) ٣(

 .٢٥٠: المغاني مصابیح) ٤(

 .١٦٦ – ١٦٥ :القرآن علوم في حثمباو ، ١٧: بتداواال الوقف في المكتفى: ینظر) ٥(

 .٥١: آیة الزخرف، سورة) ٦(

 .٥٢: آیة الزخرف، سورة) ٧(

ُ  أنـــــتم أم تبصـــــرون أفـــــال: قـــــال فرعـــــون كـــــأن« :وفیـــــه ، ١٧٣/ ٣: الكتـــــاب: ینظـــــر) ٨(  ،»صـــــراءب
 .٤٣: اللبیب مغني: ینظر. التسویة همزة تتقدمها أن حقها والمتصلة

 .١٢٩ – ١٢٨: المغاني مصابیح: ینظر) ٩(
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 )٤٩ ( 
 

M  Ã : تعـالى قوـله فـي) ال( عن كالمه ذلك فمن الواحدة، للفظة اإلعرابیة األوجه

  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  ÄL 
هــــا )٢(:فقیــــل )١(  ال: واألصــــل ناهیــــة، إنّ

 اإلصـابة، عـن النهـي إلـى التعـرض عـن النهـي عن عدل ثم فتصیبكم، للفتنة تتعرضوا
 فاإلصــابة هـذا وعلــى السـبب، مقـام المســبب وأقـام التعـرض، عــن مسـببة اإلصـابة  نّ 

 جــوزه واـلـذي) فتنــة( لــ صــفة الجملــة فجعلــوا نافیـة، إنهــا: وقیــل... بالمتعرضــین خاصـة
ة اإلصابة تكون هذا وعلى الناهیة، بال النافیة) ال( تشبیه ّ  خاصـة ال وغیـره للظالم عام

  )٣(.بالظالمین

ـــاك ـــور ابـــن بهـــا اهـــتم أخـــرى مواضـــع وهن َع ن ـــوز َ  اإلعرابیـــة أوجههـــا  اـكــراً   ّ الم
 الالئـق الوجـه علـى القرآنـي الـنص بحمل التزامه مع العلماء، عن ذلك ناقالً  المحتملة،

  )٤(.به

  : القرآني الشاهد توجيه ضابط: ثالثا

َع ســار مهــم ضــابط وـهـو ــوز َ  القرآنــي للــنص اختــار فـقـد مصــنفه، فــي علیــه  ّ الم
َع یعمـد فعنـدها الشـرع، أدلـة مـع التوجیه تعارض إذا وبخاصة به، الئقاً  توجیهاً  ـوز َ   ّ الم

م للشرع الموافق التخریج  نّ  السدید، التوجیه اختیار إلى قدّ ُ   )٥(.غیره على م

َعفـ وز َ  یلتــزم مــا كثیـراً  فنــراه ذلـك، فــي مصــنفات ولـه وأصــوله، بالشـرع عــالم  ّ الم
 نحویـة قضـیة نقل على یقتصر لم فهو والترجیحات، والردود التخریج في الشرع جانب

                                         
 .٢٥: آیة األنفال، سورة) ١(

 .٥٧٢/ ٢: الكشاف في الزمخشري: بذلك القائلین من) ٢(

 .٤٤٢ – ٤٤١: المغاني مصابیح: ینظر) ٣(

 .وغیرها ٤٣٦ ، ١٢٠ ، ١١١ – ١١٠: المغاني مصابیح: ینظر) ٤(

 .٢٨٣ :وبیان صیلتأ – القرآن إعراب علم: ینظر) ٥(
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 )٥٠ ( 
 

 االتجــــاه للســـائر تحـــدد التـــي البوصـــلة دور مثـــل دور لـــه كـــان بـــل هـــو، كمـــا رأي أو
  :ذلك فمن والمسالك، الطرق اختالف ضوء في الصحیح

 فــي) أو( أن یــرى )١(هشــام ابــن  نّ  ومعانیهــا،) أو( عــن كالمــه فــي جــاء مــا. أ

M  O  N : تعــــالى قولــــه   M  L   K  J   I   H   G     FL 
 علــــى دالــــة )٢(

َع فیقول اإلیهام، وز َ  اإلیهـام  ـإنّ  نظـر؛ عندي وفیه... )٣(هشام ابن صوره هكذا«:  ّ الم
ٌ  جــاءني: كقوـلـك المــراد، فـهـم مــن المخاطــب عـلـى أبهمتــه لمــا اســم ، أو زیــد ٌ مــرو  وـقـد عَ

نّمــــا منهمــــا، الجــــائي علمــــتَ  ٕ ــــا... األغــــراض مــــن لغــــرض علیــــه أبهمــــت وا ّ  اآلیــــة وأم
ـا سبحانه اهللا مراد  نّ  فهموا وقد المشركون، فیها فالمخاطب هـم الهـدى، علـى أنّ  فـي وأنّ

 فلـو باطـل، وذلـك علینـا، وحجـة لهـم متمسكاً  لكان اإلیهام على كان ولو مبین، ضالل
  )٤(.»...حسناً  كان الترجیح معناها  نّ : قیل

( معنـــــى خـــــرج. ب °  ±   M  ´  ³  ² : تعـــــالى قولـــــه فـــــي)  ّوْ 

  ¿¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸   ¶  µL 
 وهـي«: فقـال التخییـر، علـى )٥(

ْ  نحـو الجمـع، فیـه یمتنـع ما وقبل الطلب، بعد الواقعة ـزوج نـداً  تَ  واجتمـاع... ُأختَهـا  َوْ  هِ
 أهـــل مـــن أحـــد بـــه یقـــل لـــم ممتنـــع، كفـــارة كونهـــا حـــال فـــي الكفـــارة فـــي الخصـــال هـــذه
 «: یقــول إذ)  القـران ألحكـام البیـان تیسـیر(  كتابـه فــي علیـه نـص مـا وهـذا )٦(.»العلـم

                                         
 .٦٤: اللبیب مغني: ینظر) ١(

 .٢٤: آیة سبأ، سورة) ٢(

 .٦٤: اللبیب مغني: ینظر) ٣(

 .١٤٧: المغاني مصابیح) ٤(

 .٨٩: آیة المائدة، سورة) ٥(

 .١٤٨ – ١٤٧: المغاني مصابیح) ٦(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٥١ ( 
 

 َ ــر ّ َ  أولِهــا فــي فَخی ــب تَ َ ر َ ــا فــي و رهَ َ ،  آخِ ــر یَّ َ  فَخَ  هــذا وعلــى والتحریــر والكســوة اإلطعــام بــین
  )١(»العلماء اتفق

( لـ الالم موافقة وفي. ج ̄  °   ±  M  ² : تعالى قوله في)  َنْ    ®

  º¹  ¸   ¶  µ           ´   ³L 
 التبلیغ، الم )٤(:وقیل... )٣(التعلیل الم هي قیل«: فقال )٢(

، المقـول اسـم یكـون أو الغیبة، إلى الخطاب عن والتفت  مـن لطائفـة ـقالوا: أي محـذوفًا
ا المؤمنین ّ  )٥(:التفسـیر في جاء ألنه حسن، القول وهذا أخرى، طائفة بإسالم سمعوا لم

ـــا الكـــافرین  نّ   أســـلم ومـــن )٦(ســـالم بـــن اهللا عبـــد شـــأن فـــي ذلـــك ـقــالوا الیهـــود، هـــم هن
  )٧(.»معه

َ . د ــرج ــى خّ یــفَ ( معن ̄   °  M : تعــالى قولــه فــي) كَ  ®L 
 عـلـى )٨(

ـه«: فقـال التعجـب، معنى ج إنّ َ ـر خـرج خَ َ  الكفـر، یـأبى الحـال بهـذه العلـم  نّ  التعجـب؛ م
ة عنه الصارف قوة مع الفعل صدور إذ   )٩(.»التعجب مظنّ

ج بـذلك فهو ّ  العربیـة فـي وأقواهـا المـذاهب أشـرف علـى الحكـیم الـذكر آیـات خـر
  .والبیان

                                         
 ٧٧٩:  القران ألحكام البیان تیسیر )١(

 .١١: آیة األحقاف، سورة) ٢(

 .٢٣٥: اللبیب مغني: ینظر) ٣(

 .٥٩/ ٨: المحیط البحر  في حیان أبو )٤(

 .٥٩/ ٨: المحیط البحرو ، ١٩٤/ ٤: القران تفسیر في التنزیل معالم : ینظر) ٥(

 فسـماه ین،الحصـ اسـمه كـان إسـرائیل، بنـي أحبـار مـن كـان جلیل، صحابي: سالم بن اهللا عبد) ٦(
 .١١٨/ ٤: الصحابة تمییز في اإلصابة: ینظر. هـ٤٣ سنة بالمدینة توفي اهللا، عبد rاهللا رسول

 .٣٧٦: المغاني مصابیح) ٧(

 .٢٨: آیة البقرة، سورة) ٨(

 .٣٣٨: المغاني مصابیح) ٩(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٥٢ ( 
 

  العلمية األمانة ضابط: رابعا

 أصــــحابها، إلــــى األقــــوال نســــبة بــــذلك ونقصــــد العلمــــاء، آداب مــــن أدب وهــــو
: قـال إذ الكتـاب فـي مقدمتـه مـن لدیـه الضـابط هـذا ویتضـح السـبق، بفضل واالعتراف

ـي ولیعلم« مـا والبلـدان، المـدائن عـن وانقطـاع الزمـان مـن ضـیق فـي ألفتـه أنّ  اجتمـع وقّل
  )١(.»كتابان العلم فنون من فن في عندي

ـه - تواضـعه مـع - یصـرح بذلك وهو  أدب فهـذا السـابقین، آراء مـن اسـتفاد بأنّ
ّ  فكان التخصصیة، مواردها من العلمیة المسألة أخذ في عظیم ـوزعي َ  علـى حریصـاً الم
 یـذكر فإنـه وإال یدیـه، فـي الكتاب ذلك وقع إن كتابه، إلى وعزوه لصاحبه، الرأي نسبة

  :عنها نقل التي الكتب فمن مصنفه، ذكر دون الرأي صاحب

ــش، المســائل كتــاب. ١ فَ ــا«: فقــال لَألخْ ّ  ،)الــذي( بمعنــى ناقصــة تكــون) مــا( وأم
علـم ال مـا على إال تقع وال ُ  قوـله ومنـه محـذوف، والعائـد... والعائـد الصـلة وتلزمهـا... ی

M  TS : تعالى            R   Q   PL )و )٢  M  DC   B     A  @L )نّ : والمعنـى )٣  

M   54 : تعالى قوله ومنه توعدونه، والذي صنعوه، الذي   3        2   1     0  /L )٤( 
  )٦(.»...)٥(المسائل كتاب في األخفش ذكره آلهة، لهم هو كالذي: أي

                                         
 .٦٠: المغاني مصابیح) ١(

 .٦٩: آیة طه، سورة) ٢(

 .١٣٤: آیة األنعام، سورة) ٣(

 .١٣٨: آیة األعراف، سورة) ٤(

: ینظـر. مصـنفاته ذكـر عنـد القـرآن معـاني كتـاب محقـق أشـار النقـل هـذا وإلى الكبیر، المسائل) ٥(
 .٤٤ /١:) الدراسة قسم(  لألخفش القرآن معاني

 .٤٧٣: المغاني مصابیح) ٦(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٥٣ ( 
 

ّ  المفصل كتاب. ٢ خشري َ م ـلْ ( علـى كالمه في وجاء) : هـ ٥٣٨:  ت(  للزَّ ) هَ

هــا ( بمعنــى تكــون أنّ  M  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬L : تعــالى قولــه ومنــه) َ ــدْ 
 ثــم )١(

ّ  وبـالغ«: قـال مخشـري هـا فــزعم الزَّ ( بمعنـى أبــداً  تـأتي أنّ  هــو إنّمـا بهـا االســتفهام  أنّ ) َ ـدْ 
  )٤(.»)٣(سیبویه عن )٢(المفصل في ونقله معها، مقدرة همزة من مستفاد

  )٥(.النحویة المسألة بحث في منها فادأ ذكرها أخرى وكتب

 عنه، نقل الذي الكتاب دون العالم اسم یذكر النقل، في أخرى طریقة سلك وقد
 لهــذا القــول هــذا ینســب مــا فكثیــراً  اآلراء، هــذه حــوت التــي النحویــة الكتــب مــن مســتفیداً 

 اطلـع قـد یكون فقد كتبهم على یطلع لم بأنه القول نقطع ال یجعلنا مما ذاك، أو العالم
 الكتــاب لمحقــق وكــان،  التــألیف فــي متبــع أســلوب وهــذا صــراحة إلیهــا یشــر وـلـم علیهـا

  :ومنهم انهاظم إلى اآلراء هذه إرجاع في دور

َ  لكِ . ١ ِ س   :  ّ ائ

ــه )٦(عنــه ونقــل ــلْ ( تقــدم بشــرط الـكـالم فــي األمــر الم حــذف جــوز أنّ  وجعــل ،)قُ

M  y : تعالى قوله منه   x   w    v  u  tL )٨(.لیقیموها: أي )٧(  

                                         
 .١: آیة اإلنسان، سورة) ١(

 .٤٣٧: اإلعراب صنعة في المفصل: ینظر) ٢(

 .١٠٠/ ١: الكتاب: ینظر) ٣(

 .٥٠٨: المغاني مصابیح) ٤(

: ت( الجــــویني الحــــرمین إلمــــام) البرهــــان( كتــــاب ذكــــر إذ ، ٥٢٠: المغــــاني مصــــابیح: ینظــــر) ٥(
 .وغیرها للزمخشري، الكشاف كتاب وذكر ، ٤٢٦) : هـ٤٧٨

 .٢٤٨: اللبیب مغني و ، ١٥٥: الداني الجنى: ینظر) ٦(

 .٣١: آیة إبراهیم، سورة) ٧(

 .٣٨٣: المغاني مصابیح: ینظر) ٨(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٥٤ ( 
 

  :)١(اء ّ  لفَ . ٢

M           Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å : تعـــــــالى قولـــــــه تخـــــــریج عنـــــــه ونقـــــــل

ÌL)ــا(  أنّ  )٢ ّ  )٣(:الفــراء عنــد ومعناهــا الزائــدة،) مــا( و الشــرطیة،)  نْ ( هــي هــذه) إم
ا   )٤(.زائدة وما للشرط یكون ،كفر وإن شكر، إن السبیل، ههدینا إنّ

 قـد الزائد  إنّ  الكریم، القرآن نصوص بعض توجیه عند) الزیادة( ةلفظ ترد وقد
فهم ُ ّ  قـال ذلـك، عـن منـزه اهللا وكتـاب لـه، معنـى ال أنـه منـه ی شـي ركَ  لفـظ تجنـب«: )٥(الزَّ

 زائـدة البـاء: كقـولهم بتأویـل، إال إطالقه یجوز وال التكرار أو تعالى اهللا كتاب في الزائد
ـه ال بحـذفها، معنـاه یختـل ال الكالم  نّ : مراده ونحوه، ، فیـه فائـدة ال أنّ  ذلـك  ـإنّ  أصـًال

  )٦(.»الحكیم كالم عن فضالً  متكلم من یحتمل ال

   

                                         
 وـهـو الكســائي عــن علمــه أخــذ بــالنحو، الكســائي بعــد الكوفــة أهــل أعلــم: الفــراء زیــاد بــن یحیــى) ١(

   ، ٨٨ – ٨٦: النحـــــویین مراتـــــب: ینظـــــر )هــــــ٢٠٧: ت() القـــــرآن معـــــاني( مصـــــنفاته مـــــن عمدتـــــه،
 .١٠٣ – ٩٨: األلباء نزهةو 

 .٣: آیة اإلنسان، سورة) ٢(

 .٢١٤/ ٣:  القرآن معاني: ینظر) ٣(

 .١٤٤: المغاني مصابیح: ینظر) ٤(

 مصــنفاته مــن المولــد، مصــري األصــل، تركــي الزركشــي، اهللا عبــد بــن بهــادر بــن محمــد: هــو) ٥(
. هــ)٧٩٤(ت:  كثیـر وغیرهـا) المشـتهرة األحادیـث فـي التـذكرة( و) الفقـه أصـول في المحیط البحر(

 .٦٠/ ٦: األعالم: في تنظر ترجمته

  .٣٠٥/ ١: القرآن علوم في البرهان) ٦(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٥٥ ( 
 

  : ش َ خْ  َأل . ٣

ــلْ (  نّ  )١(عنــه ونقــل َ ــى تكــون) ب ( بمعن #  $  %      M : تعــالى قولــه فــي)  نّ 

   -  ,    +   *           )   (  '  &L )القسم  نّ  وذلك«: قال كفروا، الذین  نّ : معناه )٢ 
  )٣(.»جواب من له البد

٤ . َ   ِ ّ   ْ َ ِ    ُ ب ْ الرَّ  ىیس   :)٤( يّ ب

ان(  نّ  )٥(عنه ونقل M  x  w : تعالى كقوله التفخیم، مواضع في تستعمل«) أیّ

  {    z  yL )٧(.»...)٦(  

 فـــي یـــؤثر أن دون هــي، كمـــا المعلومـــة عــنهم نقـــل الـــذین العلمــاء مـــن موغیــره
 یمتلـك عـالم، أنـه یثبـت الضابط هذا في وهو فیها، صاحبها حق یجحد أن أو فحواها،

  .به یستهان ال قدرا العلمي البحث مقوماتمن 

    

                                         
 .٢١ – ٢٠ /١ : القرآن معاني: ینظر) ١(

 .٢ – ١: آیة ص، سورة) ٢(

 .٢١٣ – ٢١٢: المغاني مصابیح )٣(

 ســعید أبــي عــن النحــو أخــذ النحــویین، أكــابر مــن النحــوي، الربعــي صــالح بــن عیســى بــن عـلـي) ٤(
 نزهـــة: فـــي تنظـــر ترجمتـــه. )هــــ٤٢٠: ت(، الفارســـي علـــي ألبـــي اإلیضـــاح كتـــاب وشـــرح الســـیرافي،

 ٤/١٨٣١:األدباء ومعجم، ٣٤٣ – ٣٤١: األلباء

 .٢٥١/ ٤:  القرآن علوم في البرهان: ینظر) ٥(

 .٦: آیة القیامة، سورة) ٦(

 .١٨٦: المغاني مصابیح) ٧(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٥٦ ( 
 

املَوزَع عند القرآني الشاهد وظيفة  ّ  :  

 أصــل النحــویین عنــد القرآنــي فالشــاهد الخالــد، بكتابنــا مــرتبط العربــي النحــو  نّ 
 یجعلونــه بــل بــه، والحكــم واالســتدالل المناقشــة فــي علیهــا اعتمــدوا التــي األصــول مــن

َع وظفَّ  وقد )١(الشواهد، رأس على وز َ ، توظیفـاً  القرآنـي الشاهد  ّ الم  علیـه واعتمـد رائعـًا
  :منها متعددة بأشكال

، للقواعد االستدالل:  والً    :ومنه النحوية

( فــي جــاء مــا. أ  كقوـلـه الشــرطیة،«: فقــال أوجــه، ســتة عـلـى وتــرد الخفیفــة،)  نْ 

|  M : تعالى   {   z  y    x   w    vL )وكذا المعنى، في بالمستقبل وتختص )٢ 
 عـن تعـالى كقوله بالمستقبل، مؤوالً  كان ماض فعل وقع فإن الشرط، أدوات من غیرها

M  q      p  o : السالم علیه عیسى   n  ml   k  j       i  hL )أیضاً  ومنها...  )٣ 

  )٥(.»...)٤( M  ª   ©  ¨     §  ¦  ¥L : تعالى كقوله النافیة،

 ُ َ وقد ی َعض علـى صـاحبنا عتـر ـوز َ ـ  ّ الم َ یِّ ، بتـوهین ابـن قَ هـذا ا كـالم ل )٦(ةوزیـم الج
هـــذا شـــرط دخـــل علـــى « :  نّ  قولـــه تعـــالى ( إن كنـــت قلتـــه فقـــد علمتـــه )إذ یـــرى فـــي 

ــ ، النّ  ماضـي اللفـظ وهـو ماضـي المعنـى قطعـاً  ّ ا  ن المسـیح علیـه الصـالة والسـالم إم

                                         
  .١٦٩: الزمخشري عند واللغویة النحویة الدراسات: ینظر) ١(

 .٣٨: آیة األنفال، سورة) ٢(

 .١١٦: آیة المائدة، سورة) ٣(

 .٢٠: آیة الملك، سورة) ٤(

 .١٧٠: المغاني مصابیح) ٥(

اهللا محمـد بــن أبـي بكـر بــن أیـوب ابـن القــیم الجوزیـة إمـام مــن أئمـة الــدین  ) هـو اإلمـام أبــي عبـد٦(
 .١٧٨ /٣هدیة العافین ،  ٥٦ /٦هـ ینظر : األعالم  ٧٥١والورع والزهد والعبادة توفي سنة 



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٥٧ ( 
 

یكــون حكایــة مــا یقولــه یــوم  یكــون صــدر هــذا الكــالم منــه بعــد رفعــه إلــى الســماء ، أو
ّ القیامة : ، وغلط على اهللا مـن قـالما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي، وعلى التقدیرین فإن

ـ :  نْ أكُ نْ یا قبل رفعه ، والتقدیرهذا القول وقع منه في الدن  نّ  ، ك تعلمـهأقـول هـذا فانّ
ّ  ،هذا جوابٌ   ّ وهذا تحریف لآلیة ، أل مـا صـدر منـه بعـد سـؤال اهللا لـه عـن ذلـك واهللا إن

ه إلهین إال بعد، وال اتخذوه ظهر قومهألم یسأله وهو بین  ّ ، رفعه بمئین من السـنین وأم
ٍ  فـــال یجـــوز تحریـــف كـــالم اهللا انتصـــاراً  أمثالهـــا أســـهل مـــن  لقاعـــدة نحویـــة ، وهـــدم مئـــة

ـــ  یقـــال جملــة الشـــرط والجـــزاء تـــارة تكـــون تعلیقـــاً   اب  نْ تحریــف معنـــى اآلیـــة ... فالصَّ
قـول مـن قـال : ذا ؟ وال متضـمن لنفـي كَـ  انَ  لسائل : هلْ  غیر متضمن جواباً  محضاً 

نه جواب سـائل : و قد كان كذا ، فهذا یقتضي االستقبال ، وتارة یكون مقصوده ومضم
 ّ ـ هل كان كذا ؟ أو رد ق الجـواب ههنـا علـى الشـرط لـم یلـزم قوله قد وقع كذا ، فـإذا عّل

ً    لفظا   أن یكون مستقبالً  َ  وال معنى ُ ، بل ال ی ح فیه االستقبال بحـال ... وكـذلك إذا ص
ــ ل : هــلقــا ُ أنّ لــتَ لفــالنٍ كــذا ؟ وهــو یعلــم ِلــ  ع  قُ ت قلتــه فقــد كنــ  ّ ، فیقــول إبقولــه لــه   َ 

ً   فظاً  ها مواضع ماضٍ هذه المواضع كلَّ  علمته ، فقد عرفت أنّ  لیطـابق السـؤال  ومعنى
ــة خلــت عنهــا كتــب النحــاة  وضــوحاً  والفضــالء وهــي كمــا تــرى الجــواب ... وهــذه دقیق

  )١(»وهللا الحمد وبرهاناً 

 M  À¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹L : تعــالى قولــهب جــاء. ب
 دلــیالً  )٢(

( مجيء على ـة،)  َانَ  ّ  الحصـول ومعناهـا خبـر، إلـى یحتـاج وال االسـم ترفـع فعنـدها تام
  )٣(.والوقوع

                                         
 .٨٠- ٧٨ /١لفوائد ) بدائع ا١(

 .٢٨٠: آیة البقرة، سورة) ٢(

 .٣٥٢: المغاني مصابیح: ینظر) ٣(
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 )٥٨ ( 
 

  

( عــــن تحـــدث. ج ;  >   M : تعــــالى بقولــــه وجــــاء االســــتفهامیة،)  يّ    :

  >=L 
 األمــــرین أحــــد تمییــــز عــــن الحقیقــــي االســــتفهام معناهــــا  نّ  إلــــى لیشــــیر )١(
 فیهـا یعمـل ال الوجـه هذا في وهي«: أضاف ثم لإلضافة، مالزمة وتكون المتشاركین،

M  Î  Í  Ì  Ë  Ê : تعـــالى كقولـــه الكـــالم، صـــدر لهـــا  نّ  بعـــدها، مـــا إال

   Ð  ÏL )٣(.»المتقدم بالفعل ال ،) ینقلبون( بـ ونصبها )٢(  

ى( على كالمه ومنه. د َ س نو، القُـرب معناهـا كلمـة وهي) عَ هـا ـقرر ثـم )٤(والـدّ  أنّ
ــا مـــذهبان، اســتعمالها وفـــي جامــد، فعــل ّ  لهـــا فیكــون قـــارب، بمنزلــة تكـــون أن األول أم

( عمل فتعمل ومنصوب، مرفوع  كـون یجـب أنـه إال الخبر، وتنصب االسم فترفع)  َانَ 
ّ ) الفعل مع أن( الخبر ّ  فجاء بالمصدر،  ً متأو : تعـالى اهللا بقول ویثبته الحكم هذا رلیقر

 M  %$  #    "   !L 
ا... )٥( ّ ها: قررها التي األحكام ثاني أم ( بمنزلـة تكون أنّ ) قَـرُب

 إال یـأت فلـم المصدر، تأویل في) الفعل مع أن( كونه ویجب مرفوع، إال لها یكون فال

./  M : تعالى قوله وهو ذلك، على قرآني بدلیل   -   ,  +   *   )   (L )٦( 
  )٧(.الذكر آي من إال دلیله كان فما فیها اللغات ذلك بعد ذكر ثم

                                         
 .١٢٤: آیة التوبة، سورة) ١(

 .٢٢٧: آیة الشعراء، سورة) ٢(

 .١٨٩: المغاني مصابیح) ٣(

 .١١٣:  اللغة فقه في الصاحبي: ینظر) ٤(

 .٨: آیة اإلسراء، سورة) ٥(

 .٢١٦: آیة البقرة، سورة) ٦(

 .٢٩٥ – ٢٩٣: المغاني مصابیح: ینظر) ٧(
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 )٥٩ ( 
 

ــا( عــن قــال. ه َ  عامــل كــان ســواء عملــه، عــن للعامــل كافــة تكــون«: الكافــة) م
 وتزیـــل عملـــه، عـــن العامـــل تكـــفّ  فالكافـــة التوكیـــد، ومعناهـــا جـــر، أو نصـــب أو رفـــع

 إال تــدخل ال الجــر وحــروف وأخواتهــا  ــإّن  دخولهــا، قبــل علیــه كــان الــذي اختصاصــه
 ولهـذا اختصاصـها، وبطـل أیضـا، الفعـل علـى دخلـت علیهـا، دخلـت فـإذا االسـم، على

 ْ میت ُ M  LK       J : تعـالى كقوله... الكافّة: س   I  HL )تعـالى وقولـه )١ : M  °  ¯

   µ´   ³  ²  ±L )تعالى وقوله )٢ : M   r    q  p     oL )٤(.»...)٣(  

 قطعیـاً  دلـیالً  كونـه النحویـة، األحكـام لیثبـت الكـریم القـرآن إلـى یسـتند بذاك وهو
ه فهمه في تأمل طول إلى یحتاج ال   .نص أفصح وألنّ

M  Í  ÌË   Ê : تعـالى قوله على سماعیاً  شاهداً  یقدم لم وعلیه. و

  ÏÎL )٥( تعالى وقوله : M  {  z   y  x  w   vu   tL )في الواو  نّ  لیثبت )٦ 
كـــــــم: (قولـــــــه ُ قــــــــرُّ ( و) ویعلم ُ  علــــــــى بعـــــــدها مـــــــا فیرتفــــــــع االســـــــتئناف، واو«: هـــــــي) ن

  )٧(.»االستئناف

    

                                         
 .١٧١: آیة النساء، سورة) ١(

 .٢٨: فاطر سورة) ٢(

 .٦: آیة األنفال، سورة) ٣(

 .٤٧٩: المغاني مصابیح) ٤(

 .٢٨٢: آیة البقرة، سورة) ٥(

 .٥: آیة الحج، سورة) ٦(

 .٥٢٣: المغاني مصابیح) ٧(
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  : النحويني على بها  دّ  آيات: ثانيا

َع یكــن لــم ــوز َ  واضــحة، شخصــیة لــه تكانــ بــل فحســب، للنصــوص نــاقالّ   ّ الم
 تـــراه إذ الكـــریم، القـــرآن بآیـــات مســـتعیناً  اآلراء، بعـــض علـــى ردوده خـــالل مـــن تتضـــح
 عـلـى یــدلّ  فإنّمــا شــيء عـلـى دلّ  إن وهــذا المناســب، مكانــه فــي القرآنــي الــنص یوظــف
 جــدیرة وـهـي كثیــرة، مصــنفه فــي الــردود ومواضــع النحویــة، الصــناعة أدوات مــن تمكنــه

 القرآنـــي الشــاهد دور ألبــین معینــة نمــاذج وســـآخذ علیهــا، والوـقـوف والمتابعــة بالــدرس
  :هما طریقین رده في سلك وقد عنده،

  :قرآنية بآيات الرد. أ

 نونــاً  األلــف فأبـدلت) ال( أصــلها) لَــن(  نّ  )١() هــ٢٠٧: ت( الفَــرَّاء علـى  دّ . ١
َع فقــــال لــــم، فــــي میمــــاً  األلــــف وأبــــدلت) ال( أصــــلها) لَــــم( ومثلــــه ،)لــــن( فــــي ــــوز َ :  ّ الم

» ُ ما المعروف بأنّ  فوضع  و )٣( M  µL نحـو العكـس، ال )٢( لفـاً  النون إبدال هو إنّ

 M    UL )٥(.»...)٤(  

                                         
 الجنــىو ،٢١٣: الخـالف مسـائل فـي اإلنصـاف، و  ٣٠٧: اإلعــراب صـنعة فـي المفصـل: ینظـر) ١(

 .٣١٤: اللبیب مغنيو  ، ٢٨٥: الداني

 .٢/٢٢٧:والصرف النحو فني في الكناش: ینظر. الوقف في ألفا الخفیفة التوكید نون إبدال) ٢(

 .١٥: آیة العلق، سورة) ٣(

 .٣٢: آیة یوسف، سورة) ٤(

 .٤٢٣: المغاني مصابیح) ٥(
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 )٦١ ( 
 

فَش على  دّ . ٢  )١(النصـب، أدوات من وهي) كَي( رأیه في) هـ٢١٥: ت( اَألخْ
ها إلى البصریون ذهبإذ  هم جـر، حـرف تكـون أن یجـوز أنّ ـه( یقولـون فـإنّ َ یم  وعـن)٢()كَ

، جـــارة) كـــي(  نّ  )٣(األخفـــش ْ  یكـــون النصـــب  أنّ  دائمـــًا  فقـــال ظـــاهرة، أو مضـــمرة بـــأن

َع ــوز َ  M  º   ¹L  نحــو ویــرده«:  ّ الم
 كقــول لــالم تأكیــد) كــي(  نّ  زعــم  ــإْن  )٤(

  :الشاعر

لِمـــــــــــــــــــــا وَال    ... )٥( واُء  أبـــــــــــــــــــــداً  بهـــــــــــــــــــــم لِ
  

  

خرج ال المقیس الفصیح بأنّ  ُردَّ  ُ   )٦(.»الشاذ على ی

) كَـي( تقـدر أن تكرمنـي، كـي جئتـك: قولنـا فـي التقدیر في األولى  نّ  یرى وهو
ــة مصــدریة ( بمنزل ، معنــى)  نْ   كقوـلـه ظهورهــا، كثــرة بــدلیل قبلهــا، الــالم فتقــدر وعمــًال

  )٧(.الالم سبقتها  نْ  للمصدر) كَي( تتعین وعندها  M  º   ¹L : تعالى

                                         
 .١٥ – ١١/ ٢: والصرف لنحوا فني في الكناش: ینظر) ١(

 ).٧٨( المسألة رقم ٥٧٢ – ٥٧١: الخالف مسائل في اإلنصاف: ینظر) ٢(

 .١١٩/ ١: القرآن معاني: ینظر) ٣(

 .٢٣: آیة الحدید، سورة) ٤(

 ، ٣٠٨/ ٢: األدب خزانـة ینظـر الـوالبي معبد بن لمسلم البغدادي نسبه الوافر، من بیت عجز) ٥(
 فحـرف ، ١٩٩ :اللبیـب مغنـيو  ، ٥٧١: اإلنصـاف: فـي وهـو)  بـي بمـا یلقـي ال واهللا فال(  وصدره

 اسـم ومـا لألولـى، توكیـد الثانیـة والـالم جـر، حرف والالم النفي، لتأكید زائدة وال عطف، حرف الواو
 إـعـراب المجیــب القریــب فــتح: ینظــر... األوـلـى بــالالم جــر محــل فــي الســكون عـلـى مبنــي موصــول

 لـــالم توكیـــدا الثانیـــة الـــالم جعلـــت حیـــث) بهــم للمـــا( فیـــه والشـــاهد. ١٧٠/ ١: اللبیـــب مغنـــي شــواهد
 .لالم تأكید السابقة اآلیة في كي أن على به یستدل األخفش وكأن األولى،

 .٣٦١ – ٣٦٠: المغاني مصابیح) ٦(

 .٣٦١ – ٣٦٠: المغاني مصابیحینظر: ) ٧(
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٣ . ّ ا(  نّ  الجوهري یرى) : هـ٣٩٣: ت( الجوهري ّ م  عنـد وهـي) إال( بمعنـى تكـون ال) َل
َع وز َ M  2  1 : تعالى قوله منه  إنّ  ،) إال( بمعنى تكون  ّ الم   0  /  .          -  ,L )١(   
ــــول ردٌّ  وفیــــه: «معقبــــاً  فقــــال ــــا(  نّ  )٢(الجــــوهري لق ّ م ــــى) َل  فــــي یعــــرف لــــیس) إال( بمعن

  )٣(».اللغة
٤ . ّ ــري شَ خْ َ م  تخــریج هــو علیــه بهــا رد التــي المواضــع ومــن) : هـــ٥٣٨: ت( الزَّ

 ّ ــري شَ خْ َ م ( الزَّ هــا عـلـى)  َــنْ  َع فیــرى النفــي، تأبیــد یفیــد حــرف أنّ ــوز َ ــه  ّ الم  عـلـى دلیــل ال أنّ
ّ  یعتقد ما سوى الكالم هذا خشري َ م  تعـالى قوـله في دلیالً  بذلك لیقرر الرؤیة نفي من الزَّ

 M  ¯  ®L : والسـالم الصــالة علیـه لموسـى
َع فیقــول )٤( ـوز َ  موجــود الـدلیل بــل«:  ّ الم

هــا خالفــه، عـلـى دال M  0 : تعــالى قولــه فــي بــالیوم نفیهــا یقیــد لــم للتأبیــد كانــت لــو فإنّ

   4  3   2  1L 
M  3 : تعـــالى قولــه فــي فائــدة التأبیــد لـــذكر یكــن ولــم )٥(

  5  4L 
، الغایـة ذكـر ولكـان... )٦( متنعـًا ُ هـا الغایـة ذكـر جـاء وقـد م َ ع َ  قوـله فـي م

M  V   U : تعالى   T    S   R  Q   P  O  NL )٨(.»...)٧(  

                                         
 .٤: آیة الطارق، سورة) ١(

 .١٤٩/ ٢): م م ل( مادة الصحاح: ینظر) ٢(

 .٤٠٢ – ٤٠١: المغاني مصابیح) ٣(

 ولـیس ، ٥٠٣ – ٥٠١/ ٢: التنزیـل حقـائق عـن الكشـاف: ینظـر ، ١٤٣: آیة األعراف، سورة) ٤(
َع كـالم علـى یـدل شـيء فیـه ـوز َ  فــي یكـرر الزمخشـري  نّ  غیـر،والنظـر الرؤیـة بـین تفریقـه سـوى يالم
 فـإن(  تعـالى قوـله تفسـیره فـي  ١/٢٢٤: نفسـه المصـدر فـي فقـال بلـن النفـي بتأكیـد القول كتبه جلّ 
 أختـان ولـن ال: قلـت النفـي باب في)  لن( حقیقة ما قیل نفإ: (،٢٤ آیة البقرة) تفعلوا ولن تفعلوا لم

 ٤٠٧:اإلعراب صنعة في المفصل: وینظر). توكیدا لن في أن إال المستقبل نفي في

 .٢٦: آیة مریم، سورة) ٥(

 .٩٥: آیة البقرة، سورة) ٦(

 .٩١ :آیة طه، سورة) ٧(

 .٤٢٦ – ٤٢٥: المغاني مصابیح) ٨(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٦٣ ( 
 

، على یرد بذلك وهو ّ مخشري خرِّجاً  الزَّ ُ  الحنیـف الشـرع بـه جاء ما على النَّص م
ْ : (( rالنبي لقول القیامة، یوم ربه العبد رؤیة من م نَّكُ نَ  ِإ ْ و َ تَر َ ، س ْ م بَّكُ َ ـا ر َ م نَ  كَ ْ و َ ـر  هَـذَا تَ

، َ ر َ م امُّونَ   َ  الَق ِ  فِي تُضَ تِه َ ی ؤْ ُ   )١(...))ر

٥ . ُ د َ م نُ  َأحْ ْ ِ  ب ـد ْ ب ِ  عَ ّ  النُّـور قي ـالِ َ ّ  قـال) هــ٧٠٢: ت( الم قي ـالِ َ ـا(  نّ  اعلـم«: الم َ م ْ و ) َل
ْ  لـــم ـــى إال العـــرب كـــالم فـــي تجـــئ َع ـ ــردّ  )٢(»التحضـــیض لمعن ـــوز َ ـــال  ّ الم  وزعـــم«: فق

 ّ ها المالقي هـا وعنـدي للتحضـیض، إال تأت لم أنّ : تعـالى قوـله ومنـه... للتعجیـز تـأتي أنّ

 M  \  [   Z              Y   X  W   V   U  TL )٤(»...)٣(  

  :اآلية توجيه بإعادة الرد. ب  
َع اعتمد   وز َ  بمـا لآلیـة، الجدیـد التوجیـه أسـلوب وهـو الـرد، فـي ىخر أ سبیالً   ّ الم
، النّص فهم مع یتالءم ّ  مـن تمكنـه مـدى لنا لیتضح البعض، وجهها ما بخالف القرآني

  ).القرآن أحكام في البیان تیسیر( سماه مصنفاً  العلم هذا في صنف بل التفسیر، علم
بـرد. ١   ُ  M  Â  Á  ÀL : تعـالى قوـله فـي) إن(  نّ  المبـرد یـرى: )٥(الم

)٦( 
م( بمعنى َ ع َ   :الشاعر بقول المثبتون له احتج رأي وهو) ن

                                         
) ٦٩٩٧( بــرقم ٦/٢٧٠٣،   tالبجلــي اهللا عبــد بــن جــابر عــن صــحیحه فــي البخــاري أخرجــه) ١(
 ﴾.ناضرة یومئذ وجوه: ﴿اهللا قول باب في

 .٢٩٧: المعاني حروف في المباني رصف) ٢(

 .٩/ ٨: للطبري القرآن آي تأویل عن البیان جامع: ینظر ، ٧: آیة الحجر، سورة) ٣(

 .٤٢٢: المغاني مصابیح) ٤(

 أهــل مــن كــان بــالمبرد، المعــروف الثمــالي، األكبــر عبــد بــن یزیــد بــن محمــد العبــاس أبــو: هــو) ٥(
ّ  عن وأخذ البصرة : فـي تنظـر ترجمتـه )  ،هــ٢٨٥: ت( ،العربیـة أهـل من وغیرهما والمازني الجرمي
 .٢٢٧ – ٢١٧: األلباء نزهة و ، ٨٣: النحویین مراتب

ُ  ابـــــن ـقــــرأ.  ٧٣: آیـــــة طـــــه، ســـــورة) ٦(  هـــــذان إن: ﴿كثیـــــر وابـــــن عاصـــــم عـــــن وحفـــــص حیصـــــنم
 البـــن الســـبع القـــراءات فـــي والحجـــة ، ٣٢٠/ ٢: العشـــر القـــراءات فـــي النشـــر: ینظـــر﴾. لســـاحران

 .٢٢٣/ ١٦: لآللوسي المعاني روح و ، ١٢١: خالویه
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 )٦٤ ( 
 

مـــــــــا) إنَّ (  قلْـــــــــتُ  غَـــــــــدَرت ـقــــــــالوا   وربّ
  

ـــــالَ    َ   )١( لغَـــــادرُ  الغلیـــــلُ  وشـــــفى العُـلــــى ن
  

َع قال وز َ : تعـالى قوـله المعنى هذا على )٢(المبرد وخرج«: المبرد على  اداً  يالم
 القـرآن علیهـا یخـرج فـال أثبتهـا، من عند شاذة لغة هذه بأن وردهذان لساحران))  (( نّ 

نّمـــا العزیــز، ٕ  أصـــل وهـــذا البعیـــد، الضـــعیف دون القریـــب، القــوي الوجـــه علـــى یخـــرج وا
، علیــــه فاعتمــــد نفـــیس  خــــالف علــــى كثیــــرة أقــــوال فللمعــــربین علیـــك، یــــرد فیمــــا أیضــــًا

  .القرآني النص توجیه في مهماً  ضابطاً  یضع بذلك وهو )٣(.»الصواب

: تعــــالى قولــــه فــــي الهمــــزة  نّ  )٤(هشــــام ابــــن یــــرى: األنصــــاري هشــــام ابــــن. ٢

M  XW    V   U  TL 
M  DC : تعـالى وقولـه )٥(   BL 

 اإلنكـار همـزة هـي )٦(
َعو  والتكذیب، وز َ  منـه غفلـة( هشـام ابـن إلیـه ذهـب مـا  نّ  یـرى بـل ذلـك، غیـر یرى  ّ الم

ما... التقریر ذلك في الهمزة معنى  إنّ  وسهو؛ منه غفلة وهذا«: فیقول) وسهو نّ ٕ   أراد وا

M   V : تعـالى قوـله یحتمـل نعـم جاللـه، جـل بربوبیتـه اإلقـرار علـى حملهـم   U  T
W L  فعلهــم علــیهم أنكــر جاللــه، جــل اهللا بغیــر خوفــوه لمــا فكــأنهم علــیهم، اإلنكــار 

ه وأبطله،   )٧(.»والتكذیب اإلنكار في منه أظهر التقریر في ولكنّ

                                         
 شــــرحو  ، ٣٠٨/ ١: الشـــجري ابــــن أمـــالي: فــــي وهـــو منســـوبا، أجــــده ولـــم الكامــــل، مـــن البیـــت) ١(

 .نعم بمعنى) إن( مجيء: فیه والشاهد.  ١٣٠/ ٣: یعیش البن المفصل

عرابه القرآن معاني: ینظر) ٢( ٕ  قبـل إن اسـم علـى بـالرفع العطـف أجـاز وقـد ، ٣٦٣/ ٣: للزجـاج وا
 یــأتون كعـب، بـن الحــارث لبنـي لغـة الرـفـع یكـون وقـد ،مبنیــا )إن( اسـم یكـون أن بشــرط الخبـر إتمـام

 .٩٥/ ٢: والصرف النحو فني في الكناش : ینظر ،حال كل على باأللف بالمثنى

 .١٦٣: المغاني مصابیح) ٣(

 .١١: اللبیب مغني: ینظر) ٤(

 .٣٦: آیة الزمر، سورة) ٥(

 .١٧٢: آیة األعراف، سورة) ٦(

 .٧٥ – ٧٤: المغاني مصابیح) ٧(
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   ْ فــي مغنـي اللبیــب نـد ابــن هشـام المصــطلح ع أشــیر إلـى أنّ  ومـن اإلنصـاف أن
بعـــدها غیــــر واقـــع ، وأنّ مدعیــــه مــــا  ضـــي أنّ ت، وهــــذه تق)١(اإلنكــــار واإلبطـــال )هـــو (

ّ كاذب اهللا  اف أي« فابن هشام یقول :  MW   V  U  T L ا قوله تعالى ، فأم  :
ج على قوله: »عبده ّ خر ُ ْ «وهذا م  ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لـزم ثبوتـه إن

  )٢(».نفي النفي إثبات  ّ ؛ ألكان منفیاً 

   ّ M  DC ا قوله تعالى أم   BL   ّ ها لم ترد عنـد ابـن هشـام فـي فبعد البحث فإن
 ّ ن ٕ ُ أما مبحث الهمزة ، وا م) وقد ی َ ع َ  tفهم ممـا نقلـه عـن ابـن عبـاس وردها عند األداة ( ن

ـــأ ـــم ) فـــي جـــواب اآلیـــة لكـــان كفـــراً نّ َ ع َ ـــىفهـــ ا هـــو ،  )٣( ه لـــو قیـــل ( ن الــ ذي ردّه  المعن
َع وز َ  )٤(.اب مصابیح المغاني لهذه االلتفاتة، هذا ولم یتنبه محقق كت ّ الم

َع انتهجـــه فریـــد مـــنهج لنـــا ینكشـــف المواضـــع وبهـــذه ـــوز َ  وتخـــریج الـــرد فـــي  ّ الم
  .العزیز الكتاب آلیات الالئق التفسیر أصول على فیه سار القرآني، النص

  :العرب لغات على احتجاجه: ثالثا

َع اســتعمل ــوز َ  إـلـى بــه یشــیر كثیــرة، مواضــع فــي القرآنــي الشــاهد اهللا رحمــه  ّ الم
  :المواضع هذه فمن فصیح، لغوي استعمال

                                         
  .١١ :اللبیب مغني) ١(

 .١١ :اللبیب مغني) ٢(

 .٣٨٢ :اللبیب مغنيینظر: ) ٣(

  .٦ :هامش ٧٤ :المغني مصابیح:  ینظر) ٤(
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 )٦٦ ( 
 

ـأیّن(  نّ  ذكـر. أ   (و التشـبیه كـاف مـن مركــب بمهـم اسـم) كَ   أنّ  )١(المنونــة،)  يّ 
 بعــدها التــي النكــرة خفــض اســتعماال وأكثرهمــا أجودهمــا«: فقــال نیلغتــ اســتعمالها فــي

نـ(بـــــ  M  �  ~  }L : تعــــــالى كقولــــــه... )مِ
M  q  و )٢(   p  oL 

 و )٣(
M  /   .   -L )٥(.»...)٤(  

M  Z  Y : تعالى قوله العرب لغات من لغة على شاهداً  جعله ومما. ب  
   ]\  [L 

 وـهـي )٧()لَــدُن( فــي لـغـة) لَــدَى( أن عـلـى لدیــه دلــیالً  اآلیــة هــذه فكانــت )٦(
  )٨().عند( بمعنى

ــا. ج   ّ M  UT  S : تعــالى قولــه أم    R    QL 
 علــى شــاهداً  بــه فجــاء )٩(

 أهــل لغــة فــي والتأنیــث، والجمــع الواحــد فیــه یســتوي ممــا،  )١٠(فعــل اســم وهــي) هَُلــمَّ (
  )١١(.الحجاز

                                         
 التنــوین فیهـا یثبــت كلمـة أعلـم مــا: یقـول العربیــة أهـل بعـض وســمعت« :فـارس بــن أحمـد یقـول) ١(

 .١١٧: اللغة فقه في الصاحبي. »هذه غیر

 .١٤٦: آیة عمران، آل سورة) ٢(

 .١٤٦: آیة العنكبوت، سورة) ٣(

 .١٠٥: آیة یوسف، سورة) ٤(

 .٣٥٦: المغاني مصابیح) ٥(

 .٢٥: آیة یوسف، سورة) ٦(

 .٤١٦/ ٨): لدى( مادة الصحاح،: ینظر) ٧(

 .٤٣٢ ٠ ٤٣١: المغاني مصابیح: ینظر) ٨(

 .١٨: آیة األحزاب، سورة) ٩(

 والتـذكیر والجمـع، التثنیـة فـي واحـد لفـظ علـى الحجـازیین عند وهي األفعال، أسماء من وهي) ١٠(
ـ: یقولـون تمیم وبنو والتأنیث، ّ ـ ا،هلم ّ : تعـالى كقولـه متعدیـة: وجهـین علـى )هلـم( وإن هلممـن، وا،هلم

 التـــي كاآلیـــة ةمتعدیـــ وغیـــر شـــهداءكم، أحضـــروا: بمعنـــى وهـــي] ١٥٠: األنعـــام﴾ [شـــهداءكم هلـــم﴿
 ٢٧٦/ ١: والصـرف النحـو فنـي فـي الكنـاش: ینظـر. وأقبل تعال بمعنى وهي المصنف، بها استدل

– ٢٧٧. 

 .٥١٠: المغاني مصابیح: ینظر) ١١(
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 الكــریم القــرآن  أنّ  العــرب، لغــات عـلـى دلــیالً  القرآنــي الشــاهد یجعــل بــذلك وـهـو
  .ذاك أو التركیب هذا استعمل

  : توجيهها يف انفرد نصوص: رابعا

َع ـــوز َ  بالعربیـــة، عـــالم فهـــو العلمیـــة، مـــواهبهم تعـــددت الـــذین العلمـــاء مـــن  ّ الم
 عمـد حروفها ودالالت العربیة علم وألهمیة وأصوله، والفقه وتفسیره، وأحكامه والقرآن،
َع ـــوز َ  فیـــه تنـــاول) االجتهـــاد لرتبـــة االســـتعداد( كتابـــه فـــي فصـــالً  لهـــا یعقـــد  نْ  إلـــى  ّ الم
 مـن بـاب فـي كـالم فیهـا الكـالم  نّ  اعلمـوا«: بقولـه الفصـل لهذا وقدّم المعاني، حروف

ه إال النحو، أبواب   )١(.»...أصولهم في ذكروه إلیه الفقهاء احتاج لما أنّ

 المســـائل فـــي المشـــهورین النحـــویین آراء معظـــم یـــذكر الفصـــل هـــذا فـــي وهـــو
 إـلـى الحاجــة اقتضــت إذا فقهیــة مســائل مــن المســألة عــن یتفــرع مــا ذـكـر مــع النحویــة،

  .ذلك

 وهــو )٢(للفائــدة، المــتمم الجــزء هــو«: النحــویین عنــد الخبــر  نّ  یــرى ذـلـك فمــن
ٌ : قوـلك فـي كقـائم الحكم، ومحل والكذب، الصدق مورد ، عمـروٍ  بـن زیـد ٌ : قیـل فـإذا قـائم

دقْتَ  َ ، أو ص تَ ْ ذب ، قوله إلى رجع كَ ٌ   )٣(.»بالبنوة الحكم إلى ال قائم

 علـى ویتخـرج«: یقـول الخبر مدلول بیان في النفیس األصل هذا یبین  نّ  وبعد
ــل فــالن بــن فــالن بــأن شــاهدان شــهد إذا: وـهـي الفقهــاء، ذكرـهـا مســألة األصــل هــذا  وكّ

                                         
 .٥٠٥/ ١: االجتهاد لرتبة االستعداد) ١(

  :ألفیته في مالك ابن قال) ٢(
  الفائــــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــــتم الجــــــــــــــــــــزء والخبــــــــــــــــــــر

  

  شـــــــــــــــــــــــاهدة واألیـــــــــــــــــــــــادي بـــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــاهللا  
  

 .٢٠١/ ١: مالك ابن ألفیة على عقیل ابن شرح: ینظر

 .٨٣٧/ ٢: االجتهاد لرتبة االستعداد) ٣(
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 النسـب، یثبـت وال الوكالـة، تثبـت: تعـالى اهللا رحمـه )١(مالـك فقـال بكـذا، فـالن بن فالن
 وقــال الشــافعیة، بعــض قــال وبهــذا بــه، المشــهود الحكــم محــل فــي یكــن لــم النســب  نّ 

ـه مقصـود، هنا النسب  نّ  النسب، یثبت بل: جمهورهم  بالوكالـة الشـهود حكـم إنّمـا ألنّ
 محــالً  كانــا بــالحكم قُصــدا إذا إلیــه والمســند والمســند نســبه، هــذا ممــن نســبه هــذا لمــن

 التفكیـــــر أصـــــول مـــــع أصـــــولها تـــــداخلت التـــــي المســـــائل مـــــن وغیرهـــــا )٢(.»...للحكـــــم
  )٣(.النحوي

 بعــض فـهـم فــي وأصــولیة فقهیــة لمســة لــه تكــون أن البــد الشخصــیة بهــذه فعــالم  
ه وأدواتها؛ اللغة حروف َع فكـان،  ولغویـة شرعیة وجوه عدة من إلیها ینظر ألنّ ـوز َ    ّ الم
لمــه مســتعمالً  الغریبــة والفوائــد الجدیــدة المعــاني یســتنبط  األدوات، بعــض  فــي وفـكـره عِ

  :المبحث هذا في یهمنا ما منها وسأختار معانیها، فهم في انفرد
 وكــالم الكــریم القــرآن مــن األدلــة لـهـا وضــرب وعــددها الهمــزة معــاني ذـكـر. ١  
M   u : تعـالى كقولـه االمتنـان وهـو ألحد، أره ولم تاسع معنى لي ووقع«: فقال العرب،

  y   x   w  vL )٥(.»...)٤(  
 قلتـه«: فقـال) االجتهـاد لرتبـة االسـتعداد( اآلخـر مصـنفه فـي المعنـى هذا وذكر  

ــه أي )٦(»أعلــم واهللا غیــري ألحــد أره ولــم بحثــاً   وهـــو للهمــزة زائــد معنــى بــذكر انفــرد إنّ
  )٧(.تعالى اهللا بنعمة العبد تقریر من نوع واالمتنان االمتنان،

                                         
ث مشهور وأحد ١(  ینظر : حلیة ١٧٩فقهاء المذاهب األربعة توفي سنة ) مالك بن أنس محدّ

  ٦/٣٢٩األولیاء :
 ٢١٧: القرآن ألحكام البیان وتیسیر، .٨٣٨/ ٢: االجتهاد لرتبة االستعداد) ٢(

 .١١٢٠ ، ١٠٣٢ – ١٠٣١/ ٢: االجتهاد لرتبة االستعداد: ینظر) ٣(

 .١: آیة االنشراح، سورة) ٤(

 .٧٦: المغاني مصابیح) ٥(

 .٥١٠/ ١: االجتهاد لرتبة االستعداد) ٦(

 .٤١٥/ ١٣): ن ن م( مادة العرب، لسان ، و ٧١/ ٨): ن ن م( مادة ، الصحاح: ینظر) ٧(
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 M  ¶  µ     ´  ³  ²       ±L : تعـالى قوـله في یرى. ٢
) علـى( معنـى  نّ  )١(

ند: معناه«: فیقول) عند( ، عِ   )٢(.»أعلم تعالى واهللا عشرة، معانیها وتكون النَّارِ

  )٣(.»عند بمعنى تكون بحثاً  قلته«: فقال اآلخر األصولي مصنفه في ذكره بل

 قاده هذا علمه  إنّ  الحروف، هذه لمعاني تتبعه على دلیل »بحثاً  قلته«: وقوله
 أهـل مـن قبلـه أحـد یـذكره لـم بمعنـى فجاء الكریم، القرآن نصوص في النظر انعام إلى

  .العلم هذا

 فــي الســابقون یــذكره لــم معنــى الفــن هــذا إلــى أضــافها التــي المعــاني ومــن. ٣

M      G : تعالى قوله عند فقال) لوال(   F  E  D  C  B  A  @  ?   >    =

  T  S   R  Q          P   O  N  M  L  K  J  I   HL )تعالى وقوله )٤ :

 M  Ã Â  Á   À    ¿L )ظـاهر، وهـو ذكـره، أحـداً  أر لـم آخـر معنـى لـي ویظهر«:  )٥ 
، وأمثالــه هــذا جعلــوا )٦(والجماعــة... التعجیــز وـهـو  للتحضــیض، معنــى وال تحضیضــًا

                                         
 .١٠: آیة طه، سورة) ١(

 .٢٨٢: المغاني مصابیح) ٢(

: تعـــالى اهللا قـــال عنــد، بمعنـــى علـــى« :قتیبــة ابـــن قـــالو . ٦١٥/ ١: االجتهــاد لرتبـــة االســتعداد) ٣(
 .٥٧٨: القرآن مشكل تأویل، »عندي: أي﴾ ذنب علي ولهم﴿

 .٨٧ – ٨٣: آیة الواقعة، سورة) ٤(

 .٨: آیة األنعام، سورة) ٥(

َع قصــدهم الــذین ومــن ، ١١٠/ ١:  القــرآن إـعـراب فــي التبیــان :ینظــر) ٦( ــوز َ  الطبــري اإلمــام: يالم
 ألحكــــام الجــــامع فــــي والقرطبــــي ، ٢١٠ – ٢٠٩/ ٢٧: القـــرآن آي تأویــــل عــــن البیــــان جــــامع: فـــي
 .٦٩٤/ ٢: ١ق الكریم، القرآن ألسلوب دراسات: وینظر ، ٢٣١ – ٢٣٠/ ١٧: القرآن
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 حـــثهم ال تعجیـــزهم إال یـــرد لـــم ســـبحانه فهـــو المطلـــوب، بـــاألمر التعجیـــز عنـــد والحـــث
  )١(.»أعلم واهللا علیه،

َع ومـــن جمیــــل مــــا ذكــــر. ٤ ــــوز َ لیـــدل علــــى تقصــــیه لــــدقائق هــــذا العلــــم ،   ّ الم
 ُ ــ ذي حــقٍّ  عطــي كــلّ ولی ه ، وأمانتــه العلمیــة فــي إرجــاع اآلراء إلــى أصــحابها ، قولــه حقَّ

ّ إ) یــفَ فـي ذكــر معـاني ( كَ  :ن َ « هــا ـ للتـوبیخ ، ولــم أر َ ــ  ْ م ــذكــره ، ولكنّ وقفــت  مَّ ه ظـاهر ثُ

"  M : لهـــذا الكتـــاب ، ومثلـــه قولـــه تعـــالى حـــال كتـــابتي )٢(علیـــه لبعضـــهم    !

  *)   (   '  &  %  $   #L 
ــم بهــذه الحــال   ّ أل ...)٣( الكفــر مــع العل

  )٤(».ینبئ على االنهماك في الغفلة والجهل ...

 یــذكرها لــم التــي األخــرى، معانیهــا بیــان فــي الســبق لــه كــان )٥(أخــرى ومواضــع
 التأملیـة النظـرة بتلك زوده مما،  مختلفة بفنوناإلمام  هذا اشتغال من نابع وهذا غیره،

 االسـتنباط مجـال فـي منهـا لإلفـادة األلفاظ دالالت تدقیق في المعمق والبحث الطویلة،
  .خاصة بصورة منها الشرعي

  

    

                                         
 .٤٢١ – ٤٢٠: المغاني مصابیح) ١(

، كقولــه جــل وتكــون توبیخــا« إذ یقــول ابــن فــارس :،  ١١٦ :: الصــاحبي فــي فقــه اللغــة) ینظــر٢(
 .﴾یات اهللاآوكیف تكفرون وانتم تتلى علیكم ﴿ :ثناؤه

معنــى  نّ  ٤٥٠،  ٢٦٩ /١ :ویــرى الزمخشــري فــي الكشــاف ، ١٠١ ، آیــة :عمــرانآل ســورة ) ٣(
 .ستفهام فیها هو اإلنكار والتعجباال

 .٣٣٨ :) مصابیح المغاني٤(

 .٤٢٢ ، ٣٣٣: المغاني مصابیح: ینظر) ٥(
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  الثاني املبحث

  القرآنية القراءات

  توطئة

 وأصــواتها جرســها فــي فطــرتهم طریقــة مــن تنبــع شــتى لهجــات للـعـرب كــان لـقـد
 العــــرب لهجــــات علــــى مشــــتمالً  الكــــریم، كتابــــه وتعــــالى ســــبحانه اهللا فــــأنزل وحروفهــــا،
ــوا ولغــاتهم،  لــو إذ وآداب، وتشــریعات أحكــام، مــن فیــه بمــا وینتفعــوا قراءتــه مــن لیتمكن

ــو إلــیهم نــزل مــن  نّ  والحــال واحــدة، بلغــة أنزلــه  قراءتــه دون ذـلـك لحــال اللغــات مختلف
َ  علیهـا، درج التـي لغتـه نعـ التحـول علیـه یتعـذر اإلنسان  نّ  بهدایته، واالنتفاع مـرن َ  و

 یمكنــه ال حتـى ودمــه، بلحمـه واختلطــت أظـافره، نعومــة منـذ بهــا التخاطـب عـلـى لسـانه
  .األنفس بشق إال غیرها، إلى عنها العدول

ّ rوالنبي ّ  فعـن بـالتخفیف، لهـا rیـدعو فنـراه أمتـه، علـى المشـقة بهـذه أحس ـي َ  ُأب
 عـلـى  لقــرآنَ  ◌أـقـرأَ  نْ  أمرنــي  هللاَ   نّ : (( rاهللا رســول لــي قــال: قــال أنــه t)١(كَعْــب بــن

 ٍ ، حرف تي، عن خفّف  بّ :  قلْتُ  واحدٍ ّ رني أم َ فین، علـى  قـرأهُ : قال فأم ْ ـر   بّ :  قلْـتُ  حَ
ــف تــي، عــن خفّ ّ ي أم رِن َ ِ  عـلـى  قــرأهُ   نْ  فــَأم ، ســبعة ْ  أحــرفٍ ــن ِ  مِ ة َ ع ْ ــب َ ابِ  س َ ــو ْ نَّــة، َأب َ  كُلّـهـا الج

 ٍ ¸   M  ½  ¼  »   º     ¹ : تعــالى قــال )٢())ـ ـاٍف  شــاف   ¶  µL 
 فاقتضــت )٣(

ة بهذه اهللا رحمة ّ رادته األم ٕ سـهل  نْ  اإلصـر، ورفـع عنهـا التخفیـف وا ُ  كتابهـا قـراءة لهـا ی
  .وأحسنه وجه أكمل على فیه، بما وتنتفع به لتتعبد دستورها، وتالوة

                                         
َ  ُ  هو) ١(  في اإلصابة:  ینظر هـ ٣٩ سنة توفي جلیل صحابي األنصاري قیس بن كعب بن  ّ ب

 . ٣١/ ١ الصحابة تمییز

 ).٢٧٣برقم ( ٥٦١/ ١مسلم في صحیحه عن أبي بن كعب رضي اهللا عنه:  أخرجه) ٢(

 .٢٢: آیة القمر، سورة) ٣(
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 درجـــت ومـــا بلغتهـــا، قبیلـــة كـــل تقـــرأ  نْ  تعـــالى اهللا مـــن التخفیـــف كـــان وهكـــذا«
 اعتیـاده، علیـه جـرى وما لغته عن یزول أن أمر هؤالء من فریق كل  نّ  ولو.... علیه

 ّ  طویلـــة، للــنفس ریاضـــة بعــد إال یمكنـــه ولــم فیـــه، المحنــة وعظمـــت علیــه، ذلـــك الشــتد
 اللغـات فـي متسـعاً  لهـم یجعل أن ولطفه برحمته اهللا فأراد للعادة، وقطع للسان، وتذلیل

   )١(.»الحركات في ومتصرفاً 

 تكفلـت إذ بصـددها  نـاأ التي لةأالمس یخدم ما بقدرإال  عنها الحدیث أطیل وال
ـرَأ، الفعـل مصـدر :اللغـة فـي لقراءةفا . القضیة بهذه والمختصرات المطوالت : تقـول قَ

أُ  ◌َقرَأَ َ ـر قْ َ ، ی ةً َ اء َ ـر ـراءات، والجمـع قِ ◌وقَـرَأَ قِ   َ ، الشـيء عـهُ َ م َ ُ  وضـمَّ  ج ه َ  بعـض، إلـى بعضـاً  أجـزاء
، كلمـــات شـــكل علــى مجموعـــاً  بـــه  فظـــتُ :  لقــرآنَ   َـــرأتُ  ومعنـــى األصـــل، وهــو مـــلٍ  وجُ

  )٢(.الكریمة آیاته تتضمنها

 ّ  بید واإلطناب، اإلیجاز بین التعریفات تراوحت فقد :العلمي االصطالح في اأم
هــا ــاق وجــوه معرفــة وـهـو واحــد، مصــبّ  فــي تصــبّ  الغالــب فــي أنّ  فــي واالخــتالف االتف

ـــة یتعلـــق ومـــا وكتابتهـــا، الحـــروف نطـــق كیفیـــة  والتشـــدید، التخفیـــف مـــن النطـــق، بهیئ
  :أهمها ولعل ذلك، وغیر واإلعراب، واللغة والوصل، والفصل والذكر، والحذف

 الــوحي ألفـاظ اخـتالف هــي«: عنـده فـالقراءات) هـــ٧٩٤: ت( الزركشـي تعریـف
ِ  في بة تَ   )٣(.»وغیرها وتثقیل تخفیف من كیفیتها، أو الحروف كَ

                                         
 .٤٠ – ٣٩:  القرآن مشكل تأویل) ١(

 ولســـان ، ٦٨٨: آنالـقــر  ألفـــاظ مفـــرداتو  ، ٦٨/ ١: النـــاس كلمـــات معـــاني فـــي الزاهـــر: ینظـــر) ٢(
 .١٢٨/ ١) : أ ر ق( مادة ، العرب

 .٣١٨/ ١: القرآن علوم في البرهان) ٣(
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 إمـام بـه یـذهب الكـریم، القرآن في النطق مذاهب من مذهباً  القراءة تكون وبهذا
  )١(.غیره فیه یخالف مذهباً  القرّاء األئمة من

زلَ : ((بقوله القراءات هذه rالنبي أجاز وقد َ ِ  عَلـى  لقُـرْآنُ  ن ة َ ع ْ ـب َ ، س فٍ ُ ـر  عََلـى َأحْ
ٍ   َيّ  ف ْ ر ْ  حَ تُم ْأ َ ْ  َ قَدْ  قَر تُم ْ ب َ   )٢()).َأص

ـــا ّ هـــا القـــراءات هـــذه مـــن الحكمـــة وأم ـــوع، إلـــى تـــؤدي فإنّ ـــوم التن ـــام وتق  تعـــدد مق
 وینتهــى اإلیجــاز، هــذا جمــال مــن یبتــدئ البالغــة، ضــروب مــن ضــرب وذلــك اآلیــات،

ــوع هــذا  إنّ  اإلعجــاز، كمــال إـلـى  القــرآن  نّ  عـلـى قــاطع ودلیــل ســاطع برهــان هــو التن
  )٣(.اهللا كالم

قرأ حرف كلّ  من یستنبطون العلماء زال وما   َ   قراءة في یوجد ال معنى  ارئٌ  به ی
  .اآلخر

ا ّ  هـذه أغلـب  إنّ  القـراءات، في متخصصة كتب تناولتها فقد القراءات أقسام أم
  )٤(:هما كبیرین قسمین فلك في تدور التقسیمات

 عـلـى تواطــؤهم یمكــن ال جمــع عــن جمــع رواه مــا وـهـي: المتــواترة القــراءات. ١  
  . rالنبي إلى یصل  نّ  إلى مثلهم عن الكذب،

 صــفات الفـقـده ، rالنبــي عــن اســنده یصــح لــم مــا يوهــ: الشــاذة القــراءات. ٢
  )٥(.األخرى الضعیفة القراءات النوع هذا تحت ویندرج والعدالة، السند كاتصال القبول،

                                         
 .٣٦٤/ ١: العرفان مناهل: ینظر) ١(

 ).١٧٨٥٣( برقم  ٢٠٤/ ٤، tالعاص بن عمرو عند ،مسنده في أحمد اإلمام أخرجه) ٢(

 .١٣٨/ ١: العرفان مناهل: ینظر) ٣(

ـــان: ینظـــر) ٤(  المنهـــلو  ، ٣٧٩/ ١:  العرفـــان ومناهـــل ، ١٩٣ – ١٩٢:  القـــرآن علـــوم فـــي اإلتق
 .بعدها وما ٤٢: والتجوید القراءات أصول في المفید

 .١٦٠ – ١٥٧: القرآن علوم في احثمبو ، ١/٣٧٩:  العرفان مناهل: ینظر) ٥(
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َع وز َ  مجمـوع فمـن ، بهـا اسـتدل التي المواضع غلبأ في القراءة بسند اهتمَّ   ّ الم
متها نسبة، بغیر منها  دداً  تركنجد أنه  وردت، التي القراءات  قـرئ: (مثـل ألفـاظ وتقدّ

  نّ  علـى یـدل وهـذا )٤()بعضـهم ـقرأ( و )٣()ـقرأ مـن ـقرأ( و )٢()بهـاتین قرئ( و )١()بذلك
ـــة حجـــة عنـــده الـقــراءة ـــص مـــا وهـــذا. أنواعهـــا بكاف  لرتبـــة االســـتعداد كتابـــه فـــي علیـــه ن

 بـالتواتر الثابتـة الفصـیحة اللغـة بـه وجـاءت  ُ نقلُ  صحّ  مما ذلك  نّ «:  فیقول االجتهاد
  )٥(»...اإلمام المصحف رسم عن یخرج ولم واالستقراء

ـــا ّ  ضـــوابط وضـــع علـــى حرصـــوا القـــراءات علمـــاء  ـــإّن  الـقــراءة قبـــول معـــاییر أم
 إلیهـا أشـار التـي نفسـها هـي، ضـوابط ثالثـة فـي كالمهـم انحصـر وقد المقبولة، للقراءة

َع وز َ  : ّ الم

  .السند صحة: أولها

  .وجه من ولو العربیة موافقة: ثانیها

  .العثماني المصحف رسم موافقة: ثالثها

  : بقوله ونظمها الضوابط هذه بیان في )٦( الجزري ابن أفاض وقد

  

                                         
 .٢٩٣: المغاني مصابیح: ینظر) ١(

 .٢٦٥: المغاني مصابیح) ٢(

 .٢٤٤: المغاني مصابیح) ٣(

 .١٦٧: المغاني مصابیح) ٤(

 ١٠٦/  ١: ) االستعداد لرتبة االجتهاد٥(
تنظـر ترجمتـه  .)هــ٨٣٣: ت( دمشـق مقـرئ،  الجـزري بـابن الشـهیر الدمشـقي محمد بن) محمد ٦(

 ١١٩/ ٢:  األعالم و،  ١٤٧/ ٢في: غایة النهایة في طبقات القراء: 
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ـــــــــــــلُّ  جـــــــــــــهَ   افَـــــــــــــقَ  مـــــــــــــا فَكُ َ حـــــــــــــوِ  و َ   ن
صـــــــــــــــحَّ  َ    لقـــــــــــــــرآنُ  هُـــــــــــــــو إســـــــــــــــناداً  و
ـــــــــــــــلُّ  وحیثُمـــــــــــــــا ختَ َ   أثبـــــــــــــــتِ  ركـــــــــــــــن ی

  

ِ   َكـــــــــــــانَ    حـــــــــــــوِي احتمـــــــــــــاالً  للرســـــــــــــم َ   ی
   ألركـــــــــــــــــــــــــانُ  الثالثـــــــــــــــــــــــــةُ   هـــــــــــــــــــــــــذهِ 

ه وُذ ـــــــــُذ ــــــــــهُ  لــــــــــو شُ ِ  فــــــــــي أنّ ــــــــــبعة ّ   )١(الس
  

  )٢(.الشروط هذه على القراءة علماء إجماع انعقد وقد

ــة( وضــابط ــا مــا هــو) بوجــه وـلـو العربیــة موافق  هــذا عــن المقدمــة هــذه فــي یهمن
 األفشــى عـلـى القـرآن حــروف مـن شــيء فــي تعمـل ال الـقـراءة أئمـة« ألن الجلیــل؛ العلـم
 النقـــل فـــي واألصـــح األثـــر، فـــي األثبـــت علـــى بـــل ، العربیـــة فـــي واألقـــیس اللغـــة فـــي

 متبعـة، سـنة الـقراءة ألن لغـة؛ فشـو وال عربیـة، قیاس یردها لم عنهم ثبت إذا والروایة،
  )٣(.»إلیها والمصیر قبولها یلزم

  

   

                                         
 .٣٢: العشر القراءات في النشر طیبة) ١(

 .٣٦٩/ ١: العرفان مناهل: ینظر) ٢(

 ٢/٨٦٠:  السبع القراءات في البیان جامع) ٣(
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  : بالقراءات االحتجاج من النحويني موقف

ــــق   ــــة، وقراءاتــــه الكــــریم بــــالقرآن االستشــــهاد علــــى النحویــــون یتف  فیــــرى المختلف
 القــــرآن روایـــات بكـــل عنـــوا جمیعـــاً  والنحــــویین اللغـــویین  نّ  النحـــوي للفكـــر المنظـــرون

ـا« : )٢(السـیوطي یقول )١(ذلك، في یختلفون ال والشاذ، منها المتواتر الكریم، ّ  القـرآن أم
 أم آحـاداً  أم متـواتراً  كـان سـواء العربیة، في به االستشهاد جاز به قُرِئ أنه ورد ما فكل

،  تخــالف لــم إذا العربیـة، فــي الشــاذة بـالقراءات االحتجــاج عـلـى النـاس أطبــق وـقـد شـاذًا
، قیاســاً  ــًا  یجــز لــم وإن بعینــه، الحــرف ذـلـك مثــل فــي بهــا یحــتج خالفتــه وـلـو بــل معروف

  )٣(.»علیه القیاس
 وشــاذها متواترهـا - واالستشـهاد االحتجـاج فـي القـراءات كـل یقبلـون نو فـالنحوی

هم العرب، كالم من القیاس أو الشائع الكثیر خالف ما إال -  كالم بكل یستشهدون ألنّ
  )٤(.القیاس ووافق نقله ترجح فصیح، عربي

: )٥(األنبـــاري البركـــات أبـــو یقـــول النحـــویین، عنـــد النقـــل صـــحة مـــن البـــد ولـكــن
ا وآحاد، متواتر: قسمین إلى ینقسم النقل  نّ  اعلم« ّ  تواتر وما القرآن، فلغة المتواتر فأم

                                         
 .٢٩٦/ ١: لنحويا الفكر ضوابط: ینظر) ١(

 مــن أصــله الســیوطي، الخضــري الــدین ســابق بــن محمــد بــن بكــر أبــي بــن الــرحمن عبــد: هــو) ٢(
 األشـــباه( منهـــا الكثیـــر، المصـــنفات مـــن لـــه زمانـــه، أهـــل أعـلــم وهـــو شـــافعي، عـــالم مصـــر، أســـیوط

 ألهــل الضــوءالالمع:فــي تنظــر ترجمتــه). هـــ٩١١( ســنة تــوفي) اإلتقــان( و) االقتــراح( و) والنظــائر
 .٣/٣٠١: واألعالم،  ٤/٦٥: التاسع القرن

 .٣٤: النحو أصول علم في االقتراح) ٣(

 .١٤٠: قراءاته جیهوتو  الكریم بالقرآن االستشهاد في سیبویه منهج: ینظر) ٤(

 مـن األنبـاري، الـدین كمـال ات،البركـ أبـو األنصـاري، اهللا عبـد بـن محمـد بـن الـرحمن عبـد: هو) ٥(
 جـدل فـي اإلغـراب( و) األلبـاء نزهـة( منهـا كثیـرة، مصـنفات له الرجال، وتاریخ واألدب اللغة علماء

،  ٣٣:  واللـغــــة النحـــــو ائمـــــة تـــــراجم فـــــي البلغـــــة:  فـــــي تنظـــــر ترجمتـــــه .)هــــــ٥٧٧:ت(،) باإلعـــــرا
 . ٣٢٧/ ٣: واألعالم
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ـا ...العلـم یفیـد النحـو، أدلـة مـن قطعـي دلیـل القسـمهـذا و  العـرب، وكـالم السنة، من ّ  أم
 مـأخوذ دلیـل وهـو التـواتر، شـرط فیـه یكـن ولـم اللغـة، أهل بعض بنقله تفرد فما اآلحاد

  )١(.»به

ـئ السـیوطي نـرى وعلیـه،  قــراءاتال بعـض یعیبـون الـذین المتقـدمین بعـض یخّط
 ةالمتـــواتر  باألســانید ثابتــة قـــراءتهم  ــإنّ  ذلــك؛ فــي مخطئـــون وهــم«: فیقــول ،الصــحیحة
  )٢(.»العربیة في جوازه على دلیل ذلك وثبوت فیها، مطعن ال التي الصحیحة،

 إثـــراء فـــي أســـهمت التـــي العـلــوم أغنــى مـــن القرآنیـــة القـــراءات علـــم  نّ  شــك وال
 لمــا الفصــحى، للعربیــة توثیقــا أصــحها ومــن عامــة، بصــورة واللغویــة النحویــة الدراســات

 فـي مـنهجهم لهـم النحـویین  نّ  ثبـت قـد كـان وإذا والسـند، الروایـة صحة من به تیحظ
هم علیهـا، النحـو قواـعد وبنـاء بهـا واالستشـهاد القـراءات إلى النظر  علـى اتفقـوا وإن فـإنّ

 ینكـر فقـد والفرعیـة، الجزئیـة المسائل على التطبیق عند یختلفون فهم العام، المبدأ هذا
ُ  الوجــوه، مــن وجهــاً  مــنهم الواحــد  البصــریة المدرســتین مــنهج یختلــف كمــا اآلخــر، هقــرِّ وی

 اـلرغم وعلـى )٣(والقلیـل، النـادر علـى والقیـاس فیهـا والتوسع بالروایة األخذ في والكوفیة
 وقراءاتـه، بـالقرآن االستشـهاد مـن خاصـة وسـیبویه عامـة البصـریین موقـف وضـوح من
  .)٤( النقد من لكثیر تعرضوا فقد

                                         
 .٨٤ – ٨٣: األدلة مع ُ ) ١(

 .٢٥: النحو أصول علم في االقتراح) ٢(

 .١٨٩: القراءات وتوجیه مالكری بالقرآن االستشهاد في سیبویه منهج: ینظر) ٣(

 .٣١٦: الكوفة مدرسة: ینظر) ٤(
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 )٧٨ ( 
 

ــدكتور وقــام ــول التــي الســائدة الفكــرة بــدحض ضــیف شــوقي ال  البصــریین  نّ  تق
 الفَـرّاء  نّ  ویـرى علیهـا، وقاسـوا الكوفیـون قبلهـا حـین فـي وخاصموها القراءات عارضوا

  )١(.القرّاء خطأ من أول، كوفي وهو) ،هـ٢٠٧: ت(

ــه أیضــاً  یــرى بــل  مذهبــه فــي مرجــع وـهـو ســیبویه، كتــاب فــي دلیــل یوجــد ال أنّ
 فــي وجــدناه مــا الـكـالم هــذا یؤیــد مــا إن وبالفعــل )٢(ویثبتهــا، التهمــة هــذه یؤیــد ونحوهــا،

/  M  قــراءة فـي قوـله منهــا القرآنیـة، بـالقراءات تشـید أوصــاف مـن سـیبویه كتـاب

  0L 
َ ( النــاس تــرك وـقـد«: فیقــول منهمــا، كــل بنصــب )٣( )... والســارقةَ  والســارق

ــوة، مــن لــك  كــرتُ  مــا عـلـى العربیــة فــي) النصــب أي( وـهـو  إال العامــة أبــتِ  ولكــن الق
  )٤(.»بالرفع القراءة

  .وغیرها  )٥(»سنة القراءة  نّ  تخالف، ال القراءة  نّ «: یقول آخر موضع وفي

ــا ّ  معـــاني( كتابــه فــي فنــرى الكســائي، شــیخه بعــد الكــوفیین رأس وهــو الفــرَّاء أم
خطّ ) القرآن ُ   :المثال سبیل على منها القراءات، بعض نویلحّ  ئی

    

                                         
 .١٥٧ :النحویة المدارس: رینظ) ١(

 .١٩: النحویة المدارس:ینظر) ٢(

ُ  وابـن عمـرو بـن عیسـى وقرأ بالرفع، الجمهور قرأ ، ٣٨: آیة المائدة، سورة) ٣( . بالنصـب حیصـنم
 القـرآن معـاني. »جـائز فیهـا والنصـب« :الفـراء عنهـا وقـال ، ٢٢٥/ ١: القـرآن إعراب مشكل: ینظر

 .٣٠٦/ ١: للفراء

 .١٤٤/ ١: الكتاب) ٤(

 .١٤٨/ ١: الكتاب) ٥(
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 )٧٩ ( 
 

َ : (لـــي ذكـــر فیمـــا القـــرّاء بعـــض ـقــرأ وقـــد«: قوـلــه. أ ـــز ْ ج ُ ی  فـــي وهـــو )١()قومـــاً  ىلِ
  )٢(.»لحن الظاهر

_   M : تعــالى قولــه وـفـي. ب   ^    ]  \  [  Z    Y  XL 
)٣( 

ق( ویقرأ«: الفراء قال رِّ ُ ها أشتهیها؛ وال )٤()س   )٥(.»شاذة ألنّ

 غیـــر نصـــیباً  - للبصـــریین كمـــا - للكـــوفیین  نّ  یـــرى النحـــویین لكتـــب والمتتبـــع
  نّ  مـــن )٦(البـــاحثین مـــن كثیـــر لـــدى شـــاع كمـــا األمـــر ولـــیس القـــراءات، نقـــد فـــي قلیـــل

 ردهـا التـي القـراءات مـن الكثیـر فقبلـوا أحكـامهم، اتسـعت قـد الكـوفي المذهب أصحاب
  )٧(.البصریون

القـُ أنصـفت مشـهورة مواقف آخرین لنحویین وكان هذا  نـراهم حتـى والقـراءة، اء ّ 
هـم أولـى، القـراء إلـى المصـیر كـان والقـرّاء النحویـون اختلف إذاأنه  یقررون  نـاقلون ألنّ

                                         
: ینظــر. لللفاعــ مبنیــا بالیــاء والحســن وعاصــم كثیــر وابــن نــافع ـقـرأ ، ١٤: آیــة الجاثیــة، ســورة) ١(

 وشـــیبة األعـــرج وقـــرأ ، ٢٠٢: الســـبع القـــراءات فـــي والكـــافي ، ٦٦٠: زرعـــة ألبـــي القـــراءات حجـــة
 .٣٦/ ٣: للفراء القرآن معاني: ینظر. للمفعول مبنیا) لیجزى(

 .٤٦/ ٣: القرآن معاني) ٢(

 .٨١: آیة یوسف، سورة) ٣(

: للفـراء القـرآن معـاني: ینظـر). اآلخـر قبـل مـا وكسـر أوـله بضـم( والكسـائي عبـاس ابـن بهـا قرأ) ٤(
٥٣/ ٢. 

 .٥٣/ ٢: القرآن معاني) ٥(

 الدراســاتو  ، ١٩/ ١: ١ق الكــریم، القــرآن ألســلوب دراســاتو  ، ٣٧٧ : الكوفــة مدرســة :ینظــر) ٦(
 .٤٠ مخشريالز  عند واللغویة النحویة

 .٣١٠/ ١ : نحويال الفكر ضوابطو  ، ٢١ – ٢٠ :العرب عند غويالل البحث: ینظر) ٧(
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 )٨٠ ( 
 

، تثبت القراءة  نّ  الغلط؛ من عصمته تثبت عمن  تثبـت منهـا النحویون نقله وما تواترًا
  )١(.اآلحاد طریق عن

ا ّ َع أم وز َ  مصـدر وهـي السـماع، أدلـة مـن دلیـل عنـده القرآنیـة القـراءات  إنّ   ّ الم
 في وضمنها بها، فاعتد القرآني، بالشاهد لعنایته وامتداد النحویة، شواهده مصادر من

َع یعتن ولم النحو، مسائل من الكثیر ناقشت التي شواهده وز َ  إلـى القـراءات بنسـبة  ّ الم
، أصــحابها  توضــیح علــى منصــب اهتمامــه جــل  نّ  نصــفها إال ینســب لــم فهــو كثیــرًا

  .شاذة أو كانت صحیحة قراءة  يّ  القراءة، في النحویة المادة

ا ّ   :ومنهم القراء، بأسماء صرح فقد الثاني القسم أم

  )٢(tمسعود ابن .١

M           W : تعـالى قوـله فـي قراءتـه منهـا مواضـع، بثالثـة لـه استشهد فقد   V   U

  Z   Y  XL 
ّ  دلــیالً  لتكــون )٤()أتــى أیــن: ( )٣( َعي ز ْ ــو َ َ ( مجــيء عـلـى للم ــن ْ  بمعنــى) َأی

) ُ یث   )٥().حَ

   

                                         
 .٤٩٥/ ٢: الحاجب البن المفصل شرح في اإلیضاح: ینظر) ١(

 مــع الكــریم، القــرآن تجویــد فــي إمامــا وكــان rاهللا رســول علــى القــرآن عــرض جلیــل، صــحابي) ٢(
 .٣٦٠/ ٢:الصحابة یزتمی في اإلصابة: ینظر. )هـ٩٤: ت( الصوت حسن مع وترتیله تحقیقه

 .٦٩: آیة طه، سورة) ٣(

ــــش القــــرآن معــــاني فــــي الـقـــراءة: ینظــــر) ٤( : القــــرآن تأویــــل فــــي البیــــان جــــامعو  ، ٤٠٨/ ٢: لألخف
 .٢٣٠/ ٦:  المعاني روح و،  ١٨/٣٣٧

 .١٨٦ – ١٨٥: المغاني مصابیح: ینظر) ٥(
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 )٨١ ( 
 

  )١(عنهما اهللا رضي عباس بن اهللا عبد. ٢

ْ ( معـــاني مـــن عنـــه ذكرهـــا التـــي المواضـــع ومـــن ـــن َ : تعـــالى قوـلــه فـــي قراءتـــه) م

M  vu  t  s  r  q  p  o  n  m   lL )ن( )٢ َ  المیم بفتح )٣()فرعون م
ـــن( إشـــراب علــى عنـــده دلـــیالً  فكانــت االســـتفهام، لفـــظ علــى َ : فقـــال التهویـــل، معنــى) م
ه وذلك« ا سبحانه أنّ ّ ه العذاب وصف لم ب وصف وفضاعته لشدته مهین بأنّ عـذِّ ُ  بـه الم

ه سرافه وتجبره عتوه في مفرط بأنّ ٕ   )٤(.»...وشأنه لعذابه تهویالً  وا

َي. ٣   tكَعب بن أُب

( تــرد وـقـد«: فقــال یــذكرها، أن دون قراءتــه إـلـى أشــار فـقـد  بمعنــى المفتوحــة)  نّ 

 M  Ñ  Ð  Ï  Î          Í  Ì  Ë  ÊL : تعــالى قولــه نحــو ،)لعــل(
ــى )٥(  والمعن

  )٧(.»... tأبي )٦(قراءة بدلیل) جاءت إذا لعلها(

عید. ٤ َ بی بن س  )اهللا رحمه()٨(رجُ

                                         
 rاهللا رســول لــه دـعـا جلیــل، صــحابي األمــة، حبـر المطلــب، عبــد بــن عبــاس بــن اهللا عبــد: هـو) ١(

: فــي تنظــر ترجمتــه. هـــ ٦٨ ســنة بالطــائف تــوفي)) التأویــل وعلمــه الــدین فــي فقهــه اللهــم: ((بقولــه
 .٢٢٣/ ٢ الصحابة تمییز في اإلصابة

 .٣١ – ٣٠: آیة الدخان، سورة) ٢(

 .شاذة قراءة وهي ، ١٢٥/ ٥: المعاني روح و ، ٤٧٢/ ٥:  الكشاف: ینظر) ٣(

 .٤٦٥: المغاني مصابیح) ٤(

 .١٠٩: آیة األنعام، سورة) ٥(

 .٥٢٣/ ١: والكشاف ، ٣٥٠/ ١: للفراء القرآن معاني: ینظر) ٦(

 .١٦٤: المغاني مصابیح) ٧(

تنظـــر ). هــــ٩٥( ســـنة بواســـط، الحجـــاج قتلـــه ثقـــة، جلیـــل، تـــابعي: هشـــام بـــن جبیـــر بـــن ســـعید) ٨(
 .٣٠٥/ ١:  القراء قاتطب في النهایة غایة: في ترجمته
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 )٨٢ ( 
 

( خبـــر فـــي الـــالم دخـــول عنـــه روي وممـــا : تعـــالى قوـلــه كقراءتـــه المفتوحـــة،)  نّ 

M   ¼    »    º     ¹L )٢(.الهمزة بفتح )١(  

  )اهللا رحمه( )٣( عاصم. ٥

M  g : تعــالى لقوـلـه بقراءتـه اســتدل حیـث    f  e  d  c   b

  k  j  i   hL 
 التمنـي، بمعنـى) لعـلَّ ( مجيء على دلیالً  )٥()أطلع( بنصب )٤(

  )٦(.للحصول مستبعداً  ،)لیت(كـ وهو

املَوزَع عند القراءات وظيفة  ّ :  

 التــــي النقاشــــیة الجوانــــب شــــملت ،متنوعــــة عنــــده القــــراءات وظیفــــة كانــــت فقــــد
 لــبعض توجیــه إعـادة أو واســتعمال للغـة، استشــهاد أو،   دّ  أو حكـم، كتوثیــق خاضـها،

 السـمات أبرز ومن القرآني، النص مع علیها سار التي الضوابط وفق على النصوص
  :هي القراءات في منهجه بها اتسم التي

  
                                         

 .١/٢٥٣: المعاني ، وروح ٣١/ ١:ئصالخصا: في القراءة نظرت ،٢٠: آیة الفرقان، سورة) ١(

 .٣٨٨: المغاني مصابیحینظر: ) ٢(

 الـقراءة أخـذ السـبعة، القـراء وأحـد بالكوفـة، اإلقـراء شـیخ النجـود، أبـي بـن بهدلة بن عاصم: هو) ٣(
ــ الــرحمن عبــد أبــي عــن : القــراء طبقــات فــي النهایــة غایــة: فــي تنظــر ترجمتــه). ١٢٩: ت( لمي،السُّ
٣٤٦/ ١. 

 .٣٧ – ٣٦: آیة غافر، سورة) ٤(

 عاصــــم عــــن حفــــص عــــن روي مـــا إال) أبلــــغ( علــــى عطفــــا) فـــأطلع( رفــــع علــــى القــــراء أجمـــع) ٥(
َع ذكـــره الـــذي للوجـــه بالنصـــب ـــوز َ  فـــي والكـــافي ، ٣١٥: خالویـــه البـــن القـــراءات حجـــة: ینظـــر. يالم

 .١٩٦: السبع القراءات

 .٣٩٦: المغاني مصابیح: ینظر) ٦(
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  :العربية باللهجات عناية بالقراءات االستشهاد:  والً 

 العربیـة، اللغـة لنـا حفظـت التـي الصـحیحة المصادر أحد هي القرآنیة القراءات
 التلقــي، فـي دقـة مـن المختلفـة العصـور فـي القُـرّاء بـه عـرف لِمـا اللهجـات، فیهـا ممثلـة
ــان ضــبط ومــن تق ٕ  اللهجــات بــین مــا عـلـى ینبنــي القــراءات اخــتالف  نّ  الروایــة، فــي وا

ــة، اختالفهــا عـلـى اللهجــات هــذه  إنّ  اخــتالف، مــن العربیــة جَّ  بهــا االستشــهاد یصــح حُ
ــــاء فــــي إلیهــــا واالســــتناد )١(العربیــــة، أصــــول مــــن أصــــل صــــحة علــــى  مــــن قاعــــدة بن
  )٢(.قواعدها

 ً َع منهج كان هذا على وبناء ـوز َ  شـيء تحدیـد فـي یسـهم القـراءات إیـراد فـي  ّ الم
  :منها وأذكر العربیة، اللغات تلك معالم من

ّ  ـقــرأ. أ ـــلمي M  b   a : تعـــالى قوـلــه )٣(السُّ   `L 
 فـــي الهمـــزة كســـرب )٤(

ان( یم عند اللغة هذه إثبات في عنده دلیالً  القراءة هذه فكانت )٥()َأیّ َل ُ   )٦(.س

    

                                         
 .٢٦ -٢٤: النحو أصول علم في االقتراحو  ، ٨٢ – ٨١ :األدلة علم: ینظر) ١(

 .٣٤٨ – ٣٤٧: الكوفة مدرسة: ینظر) ٢(

 تجویــدا الـقـراءة إلیــه انتهــت الكوفــة، مقــرئ الضــریر، الــرحمن عبــد أبــو حبیــب بــن اهللا عبــد: هــو) ٣(
تنظـــر ). هــــ٧٤( ســـنة تـــوفي عاصـــم، وعـــن الصـــحابة، مـــن جماعـــة عـــن عرضـــا أخـــذها وضـــبطا،

 .٤١٤ – ٤١٣/ ١: القراء طبقات في النهایة غایة: في ترجمته

 .٢١: آیة النحل، سورة) ٤(

 .٩/ ٢: القراءات شواذ وجوه تبین في المحتسب: ینظر) ٥(

 .١٨٦: المغاني مصابیح: ینظر) ٦(
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 )٨٤ ( 
 

M  q : تعــالى لقوـلـه قراءتــه،  )١(عــامر بــن اهللا عبــد عــن مرویاتــه ومــن. ب

  u  t  s  rL )( بـ التنبیه هاء اتصال إلى یشیر )٢  حذف وجواز النداء في)  يْ 
 أیــــهُ  لكــــم ســــنفرغ( عــــامر ابــــن قــــراءة وعلیــــه للیــــاء، إتباعــــاً  الهــــاء وضــــم منهــــا األلــــف

  )٤(.أسد بني في لغة وهي )٣()الثقالن

  )٥(.أهلها لغات إلى القراءات بنص أشار التي المواضع من وغیرها

  :القواعد توثيق:  انياً 

ـــاء فـــي األســـاس  نّ     القواـعــد إثبـــات  إنّ  األدلـــة، علـــى االعتمـــاد هـــو النحـــو بن
 مـن القاعـدة تلـك صـحة إثبـات النحـوي خاللهـا مـن یسـتطیع حجـج إلـى یحتـاج النحویة
َعـفـ عــدمها، وز َ ه فـقـد األخــرى، الشــرعیة واألصــول بــالنحو عــالم  ّ الم  الواســع علمــه أمــدّ
ثبـات النحـو فــي لطیفـة بطریقـة ٕ  لـهـا االحتجـاج ثــم المسـألة بعـرض یبــدأ فنـراه قواعــده، وا

 وقراءاتـه، الكـریم القـرآن السـماعیة أدلتـه مقدمـة فـي وكـان الشواهد، من مناسبا یراه بما
  :المسائل تلك بین فمن

M  Ã  Â  Á : تعالى كقوله والجزاء الشرط بین تربط التي الفاء  نّ  ذكر. أ

   ÅÄL )الشرط شبه في الزمة لیست هيو  الشرط في الزمة )٦.  

                                         
 الــدرداء، أبــي عـلـى عرضــا الـقـراءة أخــذ القــراءة، فــي الشــام أهــل إمــام عــامر، بــن اهللا عبــد: هــو) ١(
 تنظـر ترجمتـه). هــ١١٨( سـنة توفي ماري، لذّ  الحارث بن یحیى عنه وأخذ حافظا، ثقة عالما وكان
 .٤٢٣/ ١: القراء طبقات في النهایة غایة: في

 .٣١: آیة الرحمن، سورة) ٢(

 .٥٢٧ :عشر األربعة القراءات يف البشر فضالء إتحاف: في القراءة تنظر) ٣(

 .٥١٧: المغاني مصابیح: ینظر) ٤(

 .٣٨٨ – ٢٤٤: المغاني مصابیح: ینظر) ٥(

 .١١٨: آیة المائدة، سورة) ٦(
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 )٨٥ ( 
 

 وقـد وحـذفها، إثباتهـا یجـوز بـل الزمـة، غیـر فهـي الشـرط شـبه فـي وأمـا«: فقال

M  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï : تعـــــــــــــــــــالى قولـــــــــــــــــــه بهمـــــــــــــــــــا )١(قُـــــــــــــــــــرِئ

ÕL)٣(.»...)٢(  

( فــي ذكرـهـا التــي المعــاني ومــن. ب هــا)  َــوْ  ــال للتمنــي، تكــون أنّ  لَــو نحــو«: فق

 )٤(M«  ª  ©         ¨  §L : تعـالى اهللا قـال والنصب، بالرفع فتُحدثَني، تأتیني

©  M              «  ª : تعــــــالى قولــــــه ومنــــــه )٦(قیــــــل )٥()فیــــــدهنوا( المصــــــاحف بعــــــض ففــــــي   ¨

¬L)( نصب ولهذا كرة، لنا فلیت أي )٧ َ  جـواب فـي نصـب كمـا جوابهـا فـي) فتكـون
  )٨(.»لیت

                                         
 ألبـي القـراءات حجـة: ینظـر. بالفـاء البـاقون وقـرأ فـاء، بغیـر) كسـبت بمـا: (عامر وابن نافع قرأ) ١(
 .٦٤٢: زرعة

 .٣٠: آیة الشورى، سورة) ٢(

 .٣٠٩ – ٣٠٨: المغاني مصابیح) ٣(

 .٩: آیة القلم، سورة) ٤(

: الكتـــاب: ینظـــر. حیـــان وأبـــي والزمخشـــري ســـیبویه مـــن كـــل القـــارئ تعیـــین دون الـقــراءة ذكـــر) ٥(
 شـــــرح: ینظـــــر مالـــــك، ابـــــن ونقلهـــــا ، ٣٠٩/ ٨: المحـــــیط البحـــــرو  ، ١٤٢/ ٢: الكشـــــافو  ، ٣/٣٦

 أي كـذا، لیـت: قـال فإنـه للتمنـي،« )لـو( فهنـا. ٢٦/ ٢٩:  المعـاني روح ، و ٣٠٣: شـافیةال الكافیة
ــك، تمنــوا ــع مــا ینصــب كمــا ،)لــو( جــواب عـلـى الداخلــة الـفـاء بعــد الفعــل نصــب وجــاز إدهان  بعــد یق

 .١٥٧ – ١٥٦ :العرب كالم معرفة في األدب جواهر. »لیت جواب في الفاء

 .٢٩٦ – ٢٩٥: اللبیب مغني: ینظر) ٦(

 .١٠٢: آیة الشعراء، سورة) ٧(

 .٤١٧ – ٤١٦: المغاني مصابیح) ٨(
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 )٨٦ ( 
 

 M   Ô  Ó  Ò  ÑL : تعـالى قوـله بعضـهم بقـراءة احـتج. ج
 فـي المـیم بكسـم )١(

ــن( َ َ ( اســمیة عـلـى عنــده دلــیالً  لیكــون) م ــع َ هــا«: فقــال) م  المصــاحبة، عـلـى تــدل كلمــة إنّ
 )٢(:ســیبویه وحكــى علیهــا، الجــار ودخــول ،) معــاً :( قولــك فــي التنــوین بــدلیل اســم وهـي

تُ  ْ ْ  ذهب ن ه، مِ َ ع َ   )٣(.»...بعضهم وقرأ م

  )٤(.ارتضاه لرأي حجة جعلها التي القراءات من وغیرها

  :العلماء على وردوده القرآنية القراءات:  الثاً 

َع الدین نور ابن عول وز َ  بعـض آراء على ردوده بعض فيعلى القر ءات  يالم
  :الردود هذه فمن ، العلماء

ـا«: قوـله الـالم عن حدیثه في جاء. ١ ّ  للطلـب، الموضـوعة فهـي األمـر الم وأم
 اـلواو ولیـت إذا إال الكسـر، وحركتهـا... للغائـب األمـر كـان إذا المسـتقبل الفعـل وتجزم

M  Ë : تعـالى كقولـه )٥(أكثـر فإسـكانها والفـاء   Ê  É  ÈL 
 تسـكن وقـد )٦(

                                         
ُ  بــن وطلحــة عمــری بــن یحیــى بــذلك ـقـرأ.  ٢٤: آیــة األنبیــاء، ســورة) ١(  المحتســب: ینظــر. فصــرِّ م
 .٣١/ ١٧:  المعاني روح و ، ٦١/ ٢ القراءات شواذ وجوه یینتب في

 .٤٢٠/ ١: الكتاب: ینظر) ٢(

 .٤٥٤: المغاني مصابیح) ٣(

 .٧٢: المغاني مصابیح: ینظر) ٤(

 .١٣٣/ ٢: المقتضب: ینظر) ٥(

 .١٨٦: آیة البقرة، سورة) ٦(
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 )٨٧ ( 
 

 فـي السـبع، القـراءات فـي لـوروده مردود؛ وهو )١(بالضرورة، بعضهم وخصه ،)ثُمَّ ( بعد

{  ~  M : تعالى قوله   |L )٣(.»...)٢(  

ــى( معــاني اسـتعرض. ب َ س : فقــال منهــا، الســین كســر فــي الخـالف ذـكـر ثــم) عَ
ــى( وـفـي« َ س ، منهــا الســین كســر یجــوز: )٤(الفارســي قــال لغاتهــا، فــي خــالف) عَ ــًا  مطلق

 ثـم »...بحال كسره یجوز ال:  )٥(عبیدة أبو وقال ضمیر، إلى أسندت أو جردت سواء
 إـلـى إســنادها بشــرط الكســر جــواز الجمهــور علیــه الــذي والصــحیح«: قــائالً  اســتطرد ثـم

M  P  O : تعــالى قولــه بهمــا قُــرئ وـقـد أفصــح، والفــتح) نــا( أو النــون أو التــاء   N

  U   T   S   R   QL )٧(.»...)٦(  

 هللا، تنزیهـاً : یقـال كمـا) هللا حاشـا: (فیقـال للتنزیه، مرادفاً  اسماً  تكون) حاشا. (ج

َع ویـرى ـوز َ  M  9  8L : تعــالى قوـله فـي بعضــهم قـراءة هـذا عـلـى الـدلیل  نّ   ّ الم
)٨( 

                                         
 .٢٤٦: اللبیب مغنيو  ، ١٥٤: الداني الجنىو  ، ١٣٤/ ٢: المقتضب: ینظر) ١(

 البــــاقون وقــــرأ بالكســــر، وهشــــام وورش عمــــرو وأبــــو عــــامر ابــــن ـقـــرأ.  ٢٩: آیــــة الحــــج، ســــورة) ٢(
 .١٦١: السبع ءاتالقرا في الكافيو  ، ٣٦٥/ ٢: العشر القراءات في النشر: ینظر. باإلسكان

 .٣٨١: المغاني مصابیح) ٣(

 بــن أحمــد بــن الحســن أبــو: هــو الفارســي عـلـي وأبــو ، ٣٥٠/ ٢ : القــراءات فــي جــةالح: ینظــر) ٤(
). هـــ٣٧٧( ســنة تـوفي وغیرهــا،) التـذكرة( مصــنفاته ومـن العربیــة، عـلـم فـي األئمــة أحـد الغفــار، عبـد

 .١٣: واللغة النحو أئمة في البلغة: في تنظر ترجمته

 وأنسـابها، العـرب وأیـام بالغریـب عالمـا كـان البصري، اللغوي المثنى، بن معمر عبیدة أبو: هو) ٥(
/ ٢: الوـعاة بغیـة: فـي تنظـر ترجمتـه). هــ٢١٠( سنة توفي) الجمل( و) القرآن مجاز( مصنفاته من

 ١٣٩:  زرعة ألبي القراءات حجة:  في وكالمه.٢٩٦ – ٢٩٤

ــافع ـقـرأ.  ٢٢: آیــة محمــد، ســورة) ٦(  القــراءات حجــة: ینظــر. حبــالفت البــاقون وقــرأ الســین، بكســر ن
 .١٣٩: زرعة ألبي

 .٢٩٧ – ٢٩٦: المغاني مصابیح) ٧(

 .٣١: آیة یوسف، سورة) ٨(
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 )٨٨ ( 
 

ــول اهللا، معــاذ: كـــ) اهللا حــاش: ( )٢(tمســعود ابــن وقــراءة بــالتنوین، )١()هللا حاشــاً ( : فیق
، جـاراً  ولیسـا« ـة ابـن لتـوهم خالفـاً  ومجـرورًا ّ ی طِ  بعضــهم قـراءة فـي لتنوینهـا )٤(ذلـك، )٣(عَ

، كما ّ   )٥(.»...الجار على یدخل ال والجار السبعة، قراءة في الالم على ولدخولها مر

ـن ابـن قـراءة )٦(اللبیـب مغنـي كتابـه فـي األنصـاري هشـام ابـن نقل. د حیصِ ُ  )٧(م

&  '  )    (      *   +  ,  M : تعالى لقوله   %   $             #  "     !L )٨( 
)  التســویة همــزة  نّ  )١٠(»بمكــان الشــذوذ مــن وـهـو«: هشــام ابــن فقــال )٩()تنــذرهم  ـْـم   وْ 

َع دور فجـــاء ،)أو( تلیهـــا  نّ  یجـــوز وال ،)أم( بــــ عنـــدهم مختصـــة ـــوز َ  عـــن المـــدافع  ّ الم

                                         
ــم أبــو ذلكبــ ـقـرأ) ١(  وروح ، و ١٦٥: لبیــبال مغنــي ، و ٣٠٣/ ٥: المحــیط البحــر: ینظــر. الالسَّ

 .٢٥٩/ ١٢: المعاني

 .٣٤٢/ ١: القراءات شواذ وجوه تبیین في المحتسب: ینظر) ٢(

 اللغــوي، المفســر، النحــوي، القاضــي، الحــافظ، اإلمــام، غالــب، بــن الحــق عبــد محمــد أبــو: هــو) ٣(
 .٧٣/ ٢: الوعاة بغیة: ینظر، ) الوجیز المحرر( له األدیب،

ـ ُ  قـراءة وأمـا« : ٢٩٢/ ٩: الـوجیز المحـرر فـي قـال) ٤( َ  حاشــا  نّ  فعلـى مسـعود وابـن كعـب بـن يب
 .»...استثناء حرف

 .٢٤٢ – ٢٤١: المغاني مصابیح) ٥(

 .٤٢: اللبیب مغني: ینظر) ٦(

 فـي اختیـار لـه مسـلم، لـه روى ثقة، مكة، أهل مقرئ محیصن، بن الرحمن عبد بن محمد: هو) ٧(
 .٧٦/ ٢: النهایة غایة: في تنظر ترجمته). هـ٢٣( سنة توفي القراءة،

 .٦: آیة البقرة، سورة) ٨(

 كمـــا اســتعماالً  ال فقـــط روایــة شـــاذة: «عنهــا وقـــال ، ١٢٩/ ١: لآللوســي المعـــاني روح: ینظــر) ٩(
 .»أقوام فیه غلط دفق المقام هذا فافهم هشام ابن یفهمه

 .٤٣: اللبیب مغني) ١٠(
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ه وعندي«: فقال والقراءة القارئ ـن ابـن  ـإنّ  ñ هشـام ابـن أي ñ زعـم كما لیس أنّ حیصِ ُ  م
  )١(.»أعلم واهللا االستفهام، ال الخبر قراءته معنى ویكون) أأنذرتهم( یهمز ال

  )٢(.آخر یرجح أو ارأی لیرد بها استدل التي القراءات من وغیرها

                                         
 .١٢٤: المغاني مصابیح) ١(

 .٤٥٠: نفسه المصدر) ٢(
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  الثاني الفصل

  الشريف باحلديث احتجاجه

  األول املبحث

  وأقسامه تعريفه النبوي احلديث

 وشـــریعته والمرســـلین، األنبیـــاء خـــاتم rمحمـــداً  الكـــریم رســـوله العـــزة  بّ  جعـــل
ّ او  به، اإلیمان الناس وكلّف الخاتمة، الشریعة  كـل ونسـخ القیامـة، یوم ىإل شریعته باعت
، rدینـه یبقــى أن خلقـه، علـى اهللا حجــة إقامـة تقتضــیه فممـا شـریعة،  هیــأ فقـد محفوظــًا

ـ خلقـه، مــن صـفوة الحفـظ لهــذا وجـل عـز ّل  فــي rالنبـي حــدیث حفظـوا األفـذاذ، مــن ةوُث
 جنـب إلـى جنبـاً  وسـارا الحفـظ، هـذا فـي واألقـالم الـذاكرة فسـاهمت م،وصحفه صدورهم

  .الغایة هذه سبیل في

  : لغة فالحدیث

 كـون وهـو واحـد، أصـل والثـاء والـدال ءالحـا  نّ ) اللغـة مقاییس( معجم في جاء
دثَ : یقال یكن، لم الشيء ٌ  حَ َ  أمر ،  مْ   نْ  بعد ْ ه هذا، من والحدیث یكُن  یحـدث كـالم ألنّ
  )١(.الشيء بعد الشيء منه

 أو قول كل به سمي ثم االختیار، وهو التحدیث، من اسم فهو:  ً اصطالح وأما
  )٢(. rالنبي إلى ینسب تقریر أو فعل

                                         
 .٢/٣٦) ینظر: مقاییس اللغة ، مادة (ح د ث) : ١(

 . ٥٧٣لیات : الك، و  ١٥٦)  ینظر : شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر: ٢(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٩١ ( 
 

 اشــتغال كثــرة عـلـى واضــحة داللــة ومراتبــه أنواعــه تشــعب فــي النبــوي والحــدیث
 أرادوه فقـد خطـأ، أو تحریـف كـل مـن خالیـاً  تقییده على الشدید وحرصهم به، المسلمین

 تمیــز اوي،والــر  بالروایــة اهتمــت  ً بــكت الحــدیث رجــال فوضــع ، rالنبــي عــن صــدر كمــا
ْ  ســقیمها، مــن الروایــة صــحیح خاللهــا مــن ــذى قانونــاً  وأصــبحت  عنــدهم وـهـي بــه، یحت

  :ألفیته في )١(العراقي الحافظ یقول التراكیب، صحة لمعرفة النحو، كقواعد

 َ ــــــــــــــع َ م ُ  أجْ ِ  جمهــــــــــــــور ــــــــــــــة ّ ْ  أئم ــــــــــــــر   األثَ
 ْ عــــــــــــــدال ضــــــــــــــابطاً  یكــــــــــــــونَ  بــــــــــــــأن ُ   م
ــــــــــظُ  ــــــــــدَّثَ   نْ  یحف فظــــــــــاً  حَ ــــــــــوي حِ حْ َ   ی
 ُ ــــــــه مــــــــن  للفــــــــظِ  فــــــــي مــــــــا یعلــــــــم   إحاَل
 ْ ســــــــــــــلماً  یكــــــــــــــونَ  بــــــــــــــأن ُ ِ  ذَا م ــــــــــــــل قْ   عَ
ـــــــن ســـــــقٍ  مِ مِ  أو فِ ْ ــــــــر ٍ  خَ ـــــــروءة ُ ْ  م ــــــــن َ   وم

  

ِ  فــــــــــي  الفقــــــــــهِ    ِ  قبــــــــــول ــــــــــل ْ  ناق ــــــــــر َ ب   الخَ
ْ   لَــــــــــــــمْ  یقظــــــــــــــاً :  يْ  ــــــــــــــن ــــــــــــــال یكُ فْ غَ ُ   م

ـــــــــــــــه َ ـــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــانَ   نْ  كتاب وِي من ْ ـــــــــــــــر َ   ی
  العَدَالـــــــــــه وَفـــــــــــي بـــــــــــالمعنى یـــــــــــروِ   نْ 
َ  َ ــــــــــــدْ  ــــــــــــغ َل َ َ  ب ــــــــــــم ْل َ  الحُ یم ــــــــــــلِ َ ِ  س ــــــــــــل ْ ع   الفِ
ْ  فعـــــــــــدلٌ  عــــــــــــدالن  كَّـــــــــــاهُ  ــــــــــــؤتَمن ُ   )٢(م

  

ــــع علــــم العـلـــم بهــــذا واتصــــل ــــ قُ  والتعــــدیل، الجــــرح علــــم وهــــو آخــــر، رفی  تمسّ
 وجـدت وقـد إال األول القـرن یـنقض فلم ،اسنده واتصال الناقل، أساس على األحادیث

  :كبیرین قسمین تحت تصنف األحادیث من أنواع

  .والحسن بالصحیح، بعد فیما ميسُ  الذي المقبول: األول

  )٣(.وأقسامه بالضعیف بعد فیما ميوسُ  المردود: والثاني

                                         
 ) هــــو: عبــــد الــــرحیم بــــن الحســــین بــــن عبــــد الــــرحمن أبــــو الفضــــل، مــــن كبــــار حفــــاظ الحــــدیث١(

 .٣/٣٤٤واألعالم : ، ٧/٥٥في: شذرات الذهب : تنظر ترجمته. هـ)٨٠٦(ت:

 .١٧٧ – ١١٦التبصرة والتذكرة في علوم الحدیث:  )٢(

الباعــث و ومــا بعــدها،  ١٧ابــن الصــالح فــي علــوم الحــدیث:  نظــر أنــواع الحــدیث فــي: مقدمــةت) ٣(
ومـا بعـدها، ومنظومـة الصـبان:  ١/٧٣فتح المغیث شرح ألفیـة الحـدیث: و وما بعدها،  ٤٨الحثیث: 

 وما بعدها. ١٢٥
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 مـردود إلـى المنقـول تمییـز فـي العلمـاء جهود التوطئة هذه من ñأبین أن وأردت
شارة ومقبول، ٕ  نصه إلى مطمئنین یجعلنا مما ودرایة روایة من العلم هذا صالبة إلى وا

  .إلینا وصل الذي

  :  حلديثيّ  الشاهد من العلماء موقف

 والنحــو، القــرآن بــین العالقــة عــن كثیــراً  تختلــف ال والحــدیث النحــو بــین العالقــة
ثین ألسـنة إلـى اللحـن تسرب من خوفاً  باللغة، فائقة عنایة المسلمون أولى وعلیه  المحـدّ

 فــي یـدخل الشــریف الحـدیث فـي اللحــن ولعـلّ  النبویــة، األحادیـث إلـى ثــم نومـ والـرواة،
ْ : (( rالنبـي قـول جملـة ـن َ أ متعمـداً   لـيّ   َـَذبَ  م َ ـو َ ب یتَ ُ  فْل ه ـن مقعـدَ ِ  مِ  نــص كمـا )١())النـار

  )٢(.األئمة بعض ذلك على

 شـعر مـن العـرب، كـالم سـائر الكـریم القـرآن بعـد الحـدیث یتقـدم أن الحق فكان
 فـــي العربیـــة تعهــد لـــم إذ« والصـــرفیة، النحویــة الدراســـات فـــي بــه االحتجـــاج فـــي ونثــر

، أروع وال النبــوي، الـكـالم مــن أبلــغ بیانــاً  الكــریم القــرآن بعــد تاریخهــا  فــي أفعــل وال تــأثیرًا
، أصحّ  وال النفس،   )٣(.»ینبغي كما یقع لم ذلك  لكنّ  معنى، أقوم وال لفظًا

، العرب أفصح rفالرسول ، وأوضحهم لسانًا ، وأعذبهم بیانًا  لهجة، وأبینهم نطقًا
 یســـمع لـــم الصـــواب، طریـــق إلـــى وأهـــداهم الخطـــاب، بمواقـــع وأـعــرفهم حجـــة، وأقــومهم
، أـعـم  ــّط  بكــالم النــاس ، أقصــد وال نفعــًا ، أعــدل وال لفظــًا ، أســهل وال موقعــًا  وال مخرجــًا
  )٤(.rكالمه من فحوى أبین

                                         
 ) .١٢٢٩، برقم ( ٤٣٤/ ١:  t) أخرجه البخاري في صحیحه عن المغیرة١(

 .٢/١٠٦) منهم األصمعي، ینظر: تدریب الراوي: ٢(

 .٤٦) في أصول النحو: ٣(

 .٢/١٨: ) ینظر: البیان والتبیین٤(
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ــع مــن فكــان  مقدمــة فــي الشــریف الحــدیث النحویــون یضــع أن لهــذا تبعــاً  المتوق
 مـع بالموازنـة جـداً  قلیـل بـه االحتجـاج  نّ  غیـر الحكیم، الذكر آي وبعد السمعیة األدلة

  )١(.الشواهد بقیة

ــــول ــــدكتور أســــتاذنا ویق  طریــــق عــــن أثبــــت أن بعــــد يحمــــاد ضــــاري محمــــد ال
 نحویــة مســائل عـلـى مصــنفاتهم فــي الشــریف بالحــدیث النحــویین اســتدالل )٢(االســتقراء
ــدفاع بــأنّ « :وصــرفیة ــب مشــوباً  كــان بالحــدیث، االحتجــاج اتجــاه فــي المتقــدمین ان  بعی
 أقـرب اللغـة نصـوص مـن والتحقـق اللفظـي، للتثبـت بـه االحتجـاج إلـى كـانوا لقد كبیر،

 فأصــبح األحكــام، ووضــع النحویــة، القاعــدة الســتنباط بــه االحتجــاج إـلـى مــنهم وألصــق
 بمعنـاه یكـن لـم الجـدب  لكـنّ ... جـدیباً  منـه النحـو ربـع صـار بعـدما خصـیباً  اللغـة ربـع

  )٣(.»وإطالقه

 عنـــد الحــدیثي الشــاهد اســـتعمال توضــح أمثلــة مــن الفاضـــل أســتاذنا أثبتــه ومــا
ّ  األوائــل، النحــویین عــد ُ  انصــراف عـلـى داللــة ویكفــي« العشــرات، یتجــاوز ال جــداً  قلــیالً  ی

 فــي یــدل الــذي كتابــه، فــي ســیبویه فعلــه مــا بالحــدیث، االستشــهاد عــن األوائــل النحــاة
ــف علــى نفســه الوـقـت  فــي النبــوي بالحــدیث استشــهد فقــد... الحــدیث مــن شــیوخه موق

 بــل لالحتجــاج، مصــدراً  یجعلهــا ال ذـلـك علــى وهــو )٤(كتابــه، فــي فـقـط مواضــع ســبعة

                                         
 .٥١) ینظر: موقف النحاة من االحتجاج بالحدیث: ١(

 .٣٣٣ – ٣١٠) ینظر: الحدیث النبوي الشریف وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة: ٢(

 .٣٣٦ – ٣٣٥في الدراسات اللغویة والنحویة:  ) الحدیث النبوي الشریف وأثره٣(

 .٣٩٦ – ٣٩٥،  ١٦٥ – ١٦٢،  ٣٨ – ١/٣٧) ینظر: الكتاب: ٤(
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 ال وهـو آخـر، شـاهد تقویـة أو لالسـتئناس، - غالبـاً  ñ المواضـع تلـك فـي الحدیث یذكر
ه،  الحدیث یرفع   )١(.»بكالمهم یحتج الذین العرب من صادر كالم وكأنّ

 العلمــــاء، بـــین لالخـــتالف مـــدعاة بالحـــدیث االحتجــــاج مـــن اإلكثـــار كـــان وقـــد
 النحـو فـي بـه االسـتدالل مـن الخـالف بـوادر وظهـرت البـاحثین، شـغلت قضیة وأصبح

 مسـتقلة دراسـات ظهـور إلـى أدى الموقـف وهـذا الهجري، السادس القرن منذ والصرف
 فـي النحویـون انقسـم فقـد لمـاء،الع مـذاهب فـي القـول وفصلت )٢(القضیة، بهذه اهتمت

  )٣(:مذاهب ثالثة على االحتجاج

  :المجوزین مذهب وهو: األول المذهب

ـــرون وـهــؤالء ـــث مـــن فیهـــا شـــك ال حجـــة الحـــدیث  نّ  ی  والســـالمة الفصـــاحة حی
ــا اللغویــة، َ م هــم الحــدیث رواة عــن  ُــرِفَ  وِل  ولـهـذا ،ضــبطه فــي وتشــددوا بنقلــه اهتمــوا أنّ

ــي عنــدهم بالحــدیث االحتجــاج كــان  االستشــهاد فــي التوســع هــذا  إنّ  الكــریم، القــرآن یل
ّ  حقـــا لیبتـــدئ« ـــهیلي  ابـــن عنـــد بإفاضـــة لیتســـع ،) األمـــالي( الشـــهیر كتابـــه فـــي )٤(بالسُّ

                                         
، وینظـر: الشـاهد وأصـول النحـو فـي كتـاب  ٢٣٦دراسـة فـي فكـر األنبـاري:  –) أصول النحـول ١(

 .١٤٦ – ١٤٥سیبویه: 

  ) منها: الحدیث النبوي الشریف وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة: د. محمد ضاري.٢(
  بالحدیث الشریف: د. خدیجة الحدیثي.موقف النحاة من االحتجاج و 
    أثر العربیة في استنباط األحكام الفقهیة من السنة النبویة: د. یوسف خلف محل العیساوي.و 
 الســـیر الحثیـــث إلـــى االستشــهاد بالحـــدیث فـــي النحـــو العربـــيو الحــدیث النبـــوي فـــي النحـــو العربــي، و 

 كالهما للدكتور محمود فجال.

 .٧ – ١/٥) ینظر: خزانة األدب: ٣(

) هو: عبد الرحمن بن عبد اهللا األندلسي، عـالم بالعربیـة واللغـة والقـراءات، مـن مصـنفاته (نتـائج ٤(
)، (ت:  ّ :  تنظر ترجمتههـ). ٥٨١الفكر) و (أمالي السُّهیلي  .٢/٨١بغیة الوعاة: في
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 فـــي بـــارز إمـــام مالـــك ابـــن یعاصـــر وكـــان... بخاصـــة) التســـهیل( كتابـــه فـــي )١(مالـــك
ّ  هــو العربیــة النحویــة الدراســات ضــي  مذهبــه مــن جــزءاً  الحــدیث عـلـى یعتمــد وـهـو )٢(الرَّ

ـ بـن الدِّین ولبدر... الشأن هذا في مالك البن المتابع  شـروح آصـل مـن شـرح )٣(اظمالنّ
 بحـال قلّ ی ال كامالً  اعتماداً  اعتمده فقد بالحدیث، األخذ في لیتردد یكن ولم أبیه، ألفیة
 حــدیث نفـكـا،  األنصــاري هشــام بــن الــدین جمــال ثــم... والشــعر القــرآن اعتمــاده عــن

... )٤(عقیـل وابـن... اإلمـام هـذا ألفـه نحـوي كتـاب كل في علیه قام قویماً  ركناً  rالنبي
ّ  الــدِّین بــدر وكــان یني امِ َ  أبــرز مــن هــو مثلمــا التاســع، الـقـرن نحــاة أبــرز مــن هــو )٥(الــدَّم

 الحجــة ومقــارعتهم )٦(للمــانعین التصــدي فــي وأبــرعهم بالحــدیث، االحتجــاج فــي النحــاة
  )٧(.»...لحجةبا

  
                                         

ـان باألنـدلس، ١( ّ ) محمد بـن عبـد اهللا بـن مالـك الطـائي، أحـد األئمـة فـي علـوم العربیـة، ولـد فـي جی
). ٦٧٢انتقـــل إلـــى دمشـــق وتـــوفي فیهـــا، أشـــهر كتبـــه (األلفیـــة) و (تســـهیل الفوائـــد)، (ت:  تنظـــر هــــ

 .٦/٢٣٣، واألعالم :  ٧/٥٩٠: شذرات الذهب :في ترجمته

ام وهـو إمـ t) محمد بن الطاهر الحسین بن موسى بن محمد، ینتهي نسبه إلى جعفـر الصـادق٢(
: تنظر ترجمتههـ) ٦٨٦شرح كافیة ابن الحاجب،(ت:  لهمعروف، و   .٣/٥١أبجد العلوم: في

یــة، لــه الطــائي، وهــو ابــن نــاظم األلفبــن مالــك حمــد م) هــو: أبــو عبــد اهللا بــدر الــدین محمــد بــن ٣(
 .٧/٣١في: ا عالم :  تنظر ترجمتههـ) ، ٦٨٦شرح علیها یعرف بـ (شرح ابن الناظم) ، (ت: 

) عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن محمــد القرشــي، مــن أئمــة النحــو مــن نســل عقیــل بــن أبــي طالــب، لــه ٤(
فـي :  تنظـر ترجمتـههــ)، ٧٦٩، (ت: شرح على ألفیة ابن مالك، (المساعد) وغیرهـا مـن المصـنفات

 .٤/٩٦، واألعالم :  ٣/٣٨١الوعاة :بغیة 

) محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عمـــر بـــن محمـــد القرشـــي، ولـــد باإلســـكندریة، كـــان عالمـــا بالشـــریعة ٥(
: تنظر ترجمتههـ)، ٨٢٧واألدب، (ت:   . ٦/٥٧األعالم : و ،  ٢/١٥٠البدر الطالع :  في

هللا دره! فإنـــه قـــد أجـــاد فـــي «) فقـــد رد علـــى المـــانعین فـــأثنى علیـــه البغـــدادي فـــي خزانتـــه بقولـــه: ٦(
 .١٥ – ١/١٤ینظر: خزانة األدب: ». الرد

 .٣٤٠ – ٣٣٨) الحدیث النبوي الشریف وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة: ٧(
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  :المانعین مذهب وهو: الثاني المذهب

ـن أبو المذهب رأس على ویقف سَ ـائِع بـن الحَ  وتلمیـذه الجمـل، شـرح فـي )١(الضَّ
ّ  حیان أبو   )٣(.التسهیل شرح في )٢(األندلسي

ّ  عرض وقد ـه یفیـد مـا بـذكر بـدأه الـذي حیـان أبـي رأي السیوطي ـ لـم أنّ َ  أحـداً   َ ی
ــأخرین، المتقــدمین مــن  األولــین نالواضــعی  نّ « :قــال ثــم مالــك، ابــن طریقــة ســلك والمت

مــرو كــأبي النحــو لعلــم یســى العــالء، بــن عَ مــر، بــن وعِ  أئمــة مــن وســیبویه والخلیــل، عُ
، البصرة، ّ   )٥(.»ذلك یفعلوا لم الكوفة، أئمة من )٤(الضریر وهشام راء، الفّ  والكسائي

ا ّ   )٦(:هي أمور على قائمة فكانت حجتهم أم

 الضــائع، ابـن عنـد األسـاس السـبب وـهـو )٧(بـالمعنى، النقـل زواجـوَّ  واة لـرّ   نّ . أ
نقـل لـم rزمانـه فـي جـرت قـد واحـدة قصة فنجد  رُوي مـا نحـو جمیعهـا، األلفـاظ بتلـك تُ

                                         
ــي بــن یوســف اإلشــبیلي، أبــو الحســن، عــالم بالعربیــة، مــن كتبــه (شــرح ١( ) علــي بــن محمــد بــن عل

). ٦٨٠ه) و (شــــرح الجمــــل للزجــــاجي)، (ت: كتــــاب ســــیبوی فــــي: بغیــــة الوعــــاة :  تنظــــر ترجمتــــههـــــ
 .٤/٣٣٣، واألعالم:  ٢/٣٧٩

) محمــد بــن یوســف بــن علــي بــن یوســف الغرنــاطي، أثیــر الــدین، لــه الیــد الطــولى فــي التفســیر ٢(
 .٢/٢٨٨في: البدر الطالع:  تنظر ترجمتههـ)، ٧٤٥والحدیث واللغة،(ت: 

 .١٠ – ١/٩، و خزانة األدب:  ٣٠ – ٢٩) ینظر: االقتراح في علم أصول النحو: ٣(

، وكــان مشــهورًا بصــحبته. ٤( ّ ) هشــام بــن معاویــة الضــریر، یكنــى أبــا عبــد اهللا، أخــذ عــن الكســائي
 .١٦٤: في: نزهة األلباء في طبقات األدباء تنظر ترجمته

 .١٠ – ١/٩ینظر: خزانة األدب: و ،  ٣٠ – ٢٩) االقتراح في علم أصول النحو: ٥(

، والشـــواهد  ٤٧و فــي أصـــول النحــو:  ، ٣٢ – ٢٩) ینظــر: االقتــراح فـــي علــم أصـــول النحــو: ٦(
 .٣٠٨: واالستشهاد في النحو

) وقـــد فصـــل فیهـــا القـــول الـــدكتور یوســـف العیســـاوي، ینظـــر: أثـــر العربیـــة فـــي اســـتنباط األحكـــام ٧(
 وما بعدها. ٧١الفقهیة من السنة النبویة: 
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ـا: (( rقوـله مـن َ تُكَه ْ ج وَّ ـا زَ َ م َ  ِب ـك َ ع َ ــنَ  م ـا(( و )١()) لقُـرْآنِ  مِ َ تَه لِّكْ ُ ـا م َ م َ  ِب ـك َ ع َ  وغیــر )٢())م
ه یقیناً  فنعلم القصة، هذه في الواردة األلفاظ من ذلك  فأتـت األلفـاظ، ذههـ یلفـظ لـم rأنّ
ما... بلفظـه تـأت وـلـم بـالمرادف، الـرواة  بالكتابــة ضـبطه وعـدم الســماع تقـادم مـع والســیّ

  .الحفظ على واالتكال

ـه: الثـاني األمر. ب  مـن كثیـراً   نّ  الحـدیث؛ مـن روي فیمـا كثیـراً  اللحـن وقـع أنّ
 اللحـن قـعفو  النحـو، بصـناعة العـرب لسـان یعلمون وال بالطبع، عرب غیر كانوا الرواة
 مــن الفصــیح غیــر وروایــاتهم كالمهــم فــي وـقـع وـقـد ذلــك، یعلمــون ال وـهـم كالمهــم، فــي

  .العرب لسان

ا النحویة، الدراسات میدان في هذا  ّ  األئمـة  ـإنّ  اللغویـة الدراسات میدان في أم
 عـلـى وذلــك صــدقه، مــن والتوثیــق اللغــوي اللفــظ تحقیــق فــي بــه یحتجــون كــانوا األـعـالم

  )٣(.واألمصار األعصار اختالف

ّ  طِ الشَّ  مثله القسم وهذا: الثالث المذهب   :)٤(بي

ى لأللفیـة شرحه في ّ سـم ُ الصـة شـرح فـي الشـافیة المقاصـد( الم  فقـد) الكافیـة الخُ
ل بما االستشهاد أجاز قِ ُ ل فیما یجزه ولم بلفظه، ن قِ ُ  ابـن بـین یتوسط بذلك وهو بمعناه، ن
 االستشهاد رفض الذي حیان وأبي إطالقه، على بالحدیث االستشهاد أجاز الذي مالك

، جملـة بالحدیث ّ  قسـم وقـد وتفصـیًال بي ـاطِ  ناقلـه یعتنـي قسـم: قسـمین علـى الحـدیث الشَّ

                                         
 ).٤٧٤١رقم (ب ٤/١٩١٩،   t) أخرجه البخاري في صحیحه، عن سهل بن سعد١(

 ) .١٤٢٥برقم ( ٢/١٠٤٠، t) أخرجه مسلم في صحیحه،  عن سهل بن سعد٢(

 .٧٦) ینظر: أثر العربیة في استنباط األحكام الفقهیة من السنة النبویة: ٣(

،(ت: ) إبـــراهیم بـــن موســـى بـــن محمـــد الغرنــــاطي المـــالكي، محـــدث فقیـــه أصـــولي لغـــوي مفســــر٤(
 .١/١١٨فین: ، معجم المؤل ٣/١٥٢في: ا عالم :  تنظر ترجمته هـ) ٧٩٠
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 ناقلــه اعتنــاء عــرف وقســم اللســان، أهــل استشــهاد بــه یقــع لــم فهــذا لفظــه، دون بمعنــاه
 لهمـذان، ككتابـه ، rفصـاحته بیـان بهـا قصد التي كاألحادیث خاص، لمقصود بلفظه
ّ  وتــابع )١(بــه، االستشــهاد یصــح فهــذا واألمثــال، حجــر، بــن ئــللوا وكتابــه  فــي الســیوطي

، رأي )٢(االقتـــراح ّ بي ـــاطِ  قدمـــه الـــذي التقســـیم هـــذا  نّ  فجـــال محمـــود األســـتاذ ویـــرى الشَّ
نى الذي األساس هو الشاطبي َ ة من موقفهم المعاصرون علیه ب جیّ  فالشـیخ الحدیث، حُ
حمـد ُ سـین الخضـر م  الواقـع فـي هـو ثالثـاً  قسـماً  إلیـه یضـیف ثـم مالتقسـی بهـذا یأخـذ )٣(حُ

، أجمــل لمــا تفصــیل ّ بي ــاطِ  الخضــر محمــد الشــیخ إلیــه توصــل مــا عـلـى واســتناداً  )٤(الشَّ
 مبینـة خاصـة أحـوال في الشریف بالحدیث االحتجاج بالقاهرة العربیة اللغة مجمع قرر

  :يیأت فیما

ُ  ال. ١  األول، الصـدر في المدونة الكتب في یوجد ال بحدیث العربیة في حتجی
  . األخرى والسنن كالصحیحین

  :اآلتي الوجه على الذكر اآلنفة الكتب هذه في األحادیث بهذه یحتج. ٢

  .والمشهورة المتواترة األحادیث. أ

  .العبادات في ألفاظها تستعمل التي األحادیث. ب

ّ  تيال األحادیث. ج   .الكلم جوامع من تُعد

ه لبیان المرویة األحادیث. د   .بلغتهم قوم كل یخاطب كان rأنّ
                                         

 .٤٠٤ – ٣/٤٠٢) ینظر: المقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة: ١(

 .٢٩) ینظر: االقتراح في علم أصول النحو: ٢(

) لخــص موقفــه فــي بحــث بعنــوان (االستشــهاد بالحــدیث فــي اللغــة) ونشــر هــذا البحــث فــي مجلــة ٣(
 وما بعدها. ٢٠٩هـ : ١٣٥٥كي، الجزء الثالث، شعبان، لمجمع اللغة العربي الم

 وما بعدها. ١٢٨) ینظر: الحدیث النبوي في النحو العربي: ٤(
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  )١(.متعددة طرق من المرویة األحادیث. هـ

ا ّ  فـي مالـك البـن مؤیـدة بهـاغال فـي تكـون قـد ومناقشات آراء فلهم المحدثون وأم
ّ  سعید األستاذ ومنهم،  الشریف بالحدیث االستشهاد جواز  من  نّ « یرى الذي األفغاني

 راجـت الـذي العهـد إلـى الزمن به تأخر لو المتقدمین من الشریف بالحدیث یستشهد لم
 بعـد علیـه احتجـاجهم لقصـروا ودرایـة، روایـة مـن الحـدیث علماء ثمرات الناس بین فیه
ـا الكـریم، نالقـرآ َ م  الشـكّ  یطوقهـا أن تلبـث ال التـي واألخبـار األشـعار إلـى  ـطّ  التفتـوا وَل
زِنت إذا ُ   )٢(.»الدقیقة العلمي الحدیث فن بموازین و

 فـــي بالحـــدیث االحتجـــاج مشـــكلة  نّ  الحـــدیثي خدیجـــة الـــدكتورة ناأســـتاذت ورأت
ــزاع ثمــرة ســوى یكــن لــم ذـلـك  أنّ  علمــي، أســاس عـلـى یقــوم ال أمــر والصــرف النحــو  ن

  )٣(.وعلمي شخصي

 النحویـة، الشـواهد مصـادر مـن أصـیل ومصدر ثرٌّ  منبع النبوي الحدیث  نّ  بل
نــى فیــد العربیـــة، اللغــة بــه تَغْ ً  منــه وتَ  تـــدخل جدیــدة وأســالیب متنهـــا، إلــى تضــاف ثـــروة

 اللغــة یســتعمل موضــوعي مرســل نثــر اللغویــة النظــر وجهــة مــن هــو إذ اســتعماالتها،
، اســتعماالً  ــًا ــدكتور قــرره مــا هــذا قوی ــة عـلـوان الجبــار عبــد ال  )٤(،تعــالى اهللا رحمــه النایل

 بـالمعنى، روایتـه إلـى یرجـع ال بالحـدیث النحـویین بعض استشهاد عدم  نّ  أیضاً  ویرى
مــا - ادـعـوا كمــا - أعــاجم هرواتــ  نّ  أو نّ ٕ  متبــاینین، منهجــین بــین خــالف إـلـى یرجــع وا

                                         
 .١٩٢ – ١٩١) أعمال مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: ١(

 .٥٤ – ٥٣) في أصول النحو: ٢(

 .٣٢٨) ینظر: أبو حیان النحوي: ٣(

 .٢٩٧) ینظر: الشواهد واالستشهاد في النحو: ٤(
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ــائم مــنهج ثین ومــنهج النحــویین، مــنهج وـهـو والقیــاس العقــل علــى ق حــدّ ُ ــائم الم  علــى الق
  )١(.والروایة النقل

  :)وتعقیب نقد( المناقشة میزان في المانعین أدلة

 ثبوتهــا، عـلـى قاطعــة بأدلــة یصــدمه إنكارهــا  نّ  بــالمعنى؛ الروایــة نكــری أحـد ال
: بقولـه ذلـك أبـاح نفسـه rالرسـول  نّ  بـل ذلـك، علـى دلیـل خیـر نفسـها الحـدیث وكتب

ــوا  َــمْ  إِذَا(( لُّ ــاً  تُحِ امِ َ ر ــوا  َلَــمْ  حَ ُ م رِّ ــالالً  تُحَ تُم حَ ْ ــب َ ــى، وأص َ ن ْ ع َ َ  الَفــ الم س ــْأ َ ــدلیل وـهـو )٢())ب  ال
  .المانعین عند األول

ــدكتور أســتاذنا  ردّ  ــف  ال وسُ ُ ــف ی َل ّ  خَ ــاوي یسَ  ال علمیــة بطریقــة الــدعوى هــذه العِ
 بـــه اعتـــلّ  مـــا  نّ  یـــرى إذ الشـــریف، بالحـــدیث االحتجـــاج جـــواز فـــي الشـــك معهـــا یقبـــل

ك فـــي الســـبب  نّ  مـــن المـــانعون ْ ـــر  النحـــو ئلمســـا فـــي بالحـــدیث االستشـــهاد األقـــدمین تَ
ـــة جـــواز هـــو والصـــرف،  اعـــتالل هـــو أي صـــنعهم، مـــن اعـــتالل هـــو بـــالمعنى، الروای
ـ فــابن )٣(بـالمنقول، ولــیس معقـول،  الســبب هــو بـالمعنى الروایــة تجـویز« :یقــول ائعالضَّ

  )٤(.»...عندي

، اللفظ على الرواة حرص ذلك إلى أضف  بالعبـادات یتعلـق بمـا وبخاصة كثیرًا
انَ : ((...  rقولــه فــي كمــا والصــالة، كالتشــهد حَ ْ ــب سُ َ ــآلنِ  اهللا و ْ ــألَ   وْ  - تَم ْ ــا - تَم َ ــینَ  م َ  ب

                                         
 .٣٢٢) ینظر: الشواهد واالستشهاد في النحو: ١(

)٢ : ّ ) ٦٤٩١بــرقم ( ٧/١٠٠) أخرجــه  الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــر عــن ســلیمان بــن ُأكیمــة اللیثــي
فقلنـــا لـــه: بآبائنــا وأمهاتنـــا یـــا رســول اهللا، إنـــا نســـمع منــك فـــال نقـــدر،  rوفیــه: قـــال: أتینـــا رســول اهللا
 ...)) الحدیث.أنؤدیه؟ فقال: ((إذا لم تحلوا

 .٧٩) ینظر: أثر العربیة في استنباط األحكام الفقهیة من السنة النبویة: ٣(

 .٢٩ول النحو: ) االقتراح في علم أص٤(
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ــماواتِ  ، معــا اللفظــین أثبــت شــكّ  عنــدما اوي ــالّر  )١()) األرضِ  السّ  كــان إذا هــذا تحــرزًا
ا حفظه، من ینقل الراوي ّ   .بحال ألفاظه تبدیل یجوز فال ذلك دون ما أم

 بـــه االحتجــاج رفـــض إلــى یــؤدي أن ینبغـــي ال الحــدیث فــي التبـــدیل وقــوع  ــإنّ 
، ملةج  الهجـري، الثالـث القـرن نهایة قبل  ْ أُلِف التي األحادیث كتب وبخاصة وتفصیًال

وا أن الدارسـین علـى لزاماً  فكان كالصحیحین، ّ  لـذا األحكـام، إصـدار قبـل األلفـاظ یتحـر
نى َ  فمن مهم، جانب وهو )٢(الجانب، هذا في مهمة ضوابط ووضعوا علماؤنا عَ ـارس َ  م
  ِلْــمَ   َلِــمَ  النقــل، فــي وتحــریهم عــنهم، واآلخــذین yالصــحابة تثبــت ورأى الحــدیث عـلـم

هم الیقین   )٣(.بألفاظها إال األحادیث ینقلون ال أنّ

ــــا ّ  النحــــو مســــائل فــــي بالحــــدیث یحتجــــوا لــــم القــــدماء بــــأنّ  األخــــرى دعــــواهم أم
  :وجوه من وذلك بصحیح؛ فلیس والصرف

هم األوائل النحویین لكتب االستقراء أثبت. أ     .قلة على ولكن به احتجوا أنّ
 اللغـة، فـي بـه احتجـوا وهـم ذلـك، مـن مـنعهم علـى یـدل واحـد دلیـل یـأتِ  لم. ب  

  )٤(صرحوا؟ كما النحو أخت واللغة النحو، في به یحتجون ال فلماذا
  كما الشریف، النبوي بالحدیث استشهد - نفسه - حیان أبا  نّ  ذلك إلى فأض  

  )٥(.النایلة الجبار عبد الدكتور بذلك صرح

                                         
  ١/٢٠٣عــن أبــي مالــك األشــعري، كتــاب الطهــارة، بــاب الوضــوء:  ) أخرجــه مســلم فــي صــحیحه١(

 ).٢٢٣برقم (

ـــر األلفـــاظ عنـــد المحـــدثین ) نشـــر الـــدكتور یوســـف العیســـاوي بحثـــًا قیمـــًا بعنـــوان (ضـــوا٢( بط تحری
وخطر إهمالهـا بـین المعاصـرین) ینظـر: منشـورات كلیـة الدراسـات اإلسـالمیة والعربیـة بـدبي، صـفر 

 .٢/٦٨٧هـ: ١٤٢٦

 .٨٠ – ٧٩) ینظر: أثر العربیة في استنباط األحكام الفقهیة من السنة النبویة: ٣(

 .٧٩) ینظر: أثر العربیة في استنباط األحكام الفقهیة من السنة النبویة: ٤(

 .٣٣٥ – ٣٣٣: في النحو ) ینظر: الشواهد واالستشهاد٥(
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  :االستدالل في طریقین یسلك وجدته حیان أبي تراث في بحثي خالل ومن

 فـي جـاء مـا مثـل فـي الشـریف، یثبالحـد مباشـرة االستشـهاد طریق عن :األول
َ ( بمعنــى تــأتي التــي األفعــال عــن كالمــه ــار َ َ ( للفعــل فاســتدل) ص ــع جَ َ :  rالنبــي بقــول) ر

وا ال(( ُ ع جِ ْ ي تَر دِ ْ ع َ ُ   ُفَّارَاً  ب ب رِ ضْ َ ْ  ی م كُ ضُ ْ ع َ ضٍ   ِقَابَ  ب ْ ع َ   )٢(.تصیروا ال: بمعنى )١())ب

 لفـــظ علـــى كالمـــه الحـــدیثي بالشـــاهد لهـــا اســـتدل التـــي الصـــرفیة المســـائل ومـــن
)  وهذا اللهو، وهو) الدَّدَا( بـ األصل مجهولةال األلف تمثل  نّ  ینبغي كان« :فقال)  لدَّدُ 

ـــــــتُ : ((الحـــــــدیث فـــــــي جـــــــاء كمـــــــا منقوصـــــــا اســـــــتعمل االســـــــم ْ س ْ  َل ـــــــن ، مِ دٍ   لـــــــدَّدُ  وَال دَ
نّي   )٤(.»...)٣())مِ

ـــول استشـــهد وقـــد ْ : (( rالرســـول بق ـــن ٍ  مِ ـــد مَّ حَ ُ ِ  م ، رســـول ـــلَ  إلـــى اهللاِ قَ َ ر ِ  هِ  عظـــیم
ـــ(  نّ  علـــى )٥(...)) لـــرُّومِ   مـــن وغیرهـــا )٦(المكـــان، غیـــر فـــي الغایـــة البتـــداء تكـــون)  ْ مِ

  )٧(.المواضع

 فینقلهـــا النحـــویین أدـلــة والتكمیـــل التـــذییل كتابـــه فـــي یـــذكر حیـــان أبـــا  نّ  :ثانیـــا
 الـدلیل ذلـك علـى یـذكر تعلیـق له نیكو  أن دون من فیقبلها كثیرة أحادیث وفیها عنهم،

ه على دلیل خیر وهو بالرفض،  ومـن بـه، عـرف الـذي موقفـه خـالف وهـذا یرتضیه، أنّ

                                         
 ).١٦٥٢برقم ( ٢/٦١٩ضي اهللا عنهما :) أخرجه البخاري في صحیحه ،عن ابن عباس ر ١(

ـــذییل والتكمیـــل: ٢( ـــي المصـــدر نفســـه:  ٤/١٦٢) ینظـــر: الت ،  ٢/١٥٩،  ٤/١١، وینظـــر أیضـــا ف
١٦٣ – ١/٦٥. 

 ).٧٨٥برقم (  ٢/٢٧٤:  t) أخرجه البخاري في األدب المفرد، عن أنس بن مالك٣(

 .٢/٢٠تكمیل: ) التذییل وال٤(

 )٤٥٥٣برقم (  ٥/٢٣١٠:  t) أخرجه البخاري في صحیحه: عن أبي سفیان٥(

 .٤/١٧١٨) ینظر: ارتشاف الضرب: ٦(

 .٥/٢٣٥٤،  ٣/١٥٤٥: ارتشاف الضرب) ینظر: ٧(
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، العلماء هؤالء ّ ز إذ السُّهیلي  لدستوا المرفوع، موضع المنصوب الضمیر وضع )١(جوَّ
ْ : (( rبقوله  لكالمه ن َ جَ  م َ ر ِ  إلى خَ ُ  ال الصَّالة ره َ ه ْ ن َ   )٢(...)).إیَّاها إال ی

ا ّ  الدكتور فیرى الحدیث في لروایاتا اختالف على القائم حیان أبي استدالل أم
ف وسُ ُ ف ی َل ّ  خَ ـاوي یسَ هـا )٣( العِ  مـن یسـیر جـزء هـي الروایـات فتلـك موفقـة؛ غیـر رمیـة أنّ

هـا عـلـى الفاضـل الـدكتور خرجهــا فقـد بعامــة، الحـدیث مرویـات  التنــوع، اخـتالف مــن أنّ
 كالمـــه یكـــرر كـــان rالنبـــي  نّ  أو ، rللنبـــي المجـــالس اخـــتالف أو ، rالنبـــي أجـــازه
َ  ثالثــاً  أحیانــاً  فهم ُ ّ  اإلمــام وضــع لــذا عنــه، لــی خــاري ُ  أعـــاد مــن بــاب( صــحیحه فــي )٤(الب

فهم ثالثاً  الحدیث ُ   )٥().عنه لی

ا ّ  غیـر اإلطـالق هـذا  ـإنّ  وعجمـتهم، الـرواة لحن وهو اآلخر حیان أبي سند وأم
ف األستاذ فیرى جائز؛ وسُ ُ ف ی َل ّ  خَ اوي یسَ ه العِ ٌ  بأنّ ند  منهـا وجـوه، لعدة وذلك متهافت، سَ

ــث فــي اللحــن  نّ  ، قلیــل المرویــة األحادی  وال وتحــاموه، ذـلـك إـلـى النــاس تنبــه وـقـد جــدًا
 رجــال  نّ  ثـم منـه، الزاخــر الفـیض وهـذا بالحــدیث، االحتجـاج یمنـع أن ذـلـك بعـد یصـح
 االحتجـاج مـن عالیـة درجـة علـى وكـانوا اللحن، من سمعوه ما على یسكتوا لَم یثالحد

ي بالحــدیث، ّ ــا الحــدیث، ضــبط فــي والتحــر ّ  فــال أعــاجم، الــرواة مــن قســماً  بــأنّ  القــول وأم

                                         
 )٩٩رقم المسالة(٧٠٢االنصاف في مسائل الخالف :و ،  ٢/٢٢٤) ینظر: التذییل والتكمیل: ١(

 ٢/٤٩٩:  t) أخرجه الترمذي في الجامع الصحیح عن أبي هریرة٢(

 .٨١ – ٨٠) ینظر: أثر العربیة في استنباط األحكام الفقهیة: ٣(

، صــاحب الجـــامع ) محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم ٤( ّ ــاري خَ ُ ّ الب فــي ْ ع غیـــرة أبــو عبــد اهللا الجَ ُ بــن الم
 .١/٢٦٩في: طبقات الحنابلة:  تنظر ترجمتههـ). ٢٥٦الصحیح، توفي سنة (

 .١/٢٥٠) صحیح البخاري: ٥(
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، یـنهض  نأ قبــل اللغـة ورواة القـراءات أئمـة إـلـى الطعـن لتوجـه دلـیالً  أخــذناه ولـو دلـیًال
  )١(.الحدیث رواة إلى یتوجه

 )٢(المـوالي، مـن خمسة قرّاء المشهورین السبعة القرّاء في  نّ  یعلمون والمانعون
 مــن بالفصــحاء عــامرة حدیثیــةال الروایــة ســاحة  ّ إ إذ الحــدیث، بــرواة وُزن مــا إذا هــذا

، أصــالً  العــرب، ر أمثــال ولســانًا ــامِ یل بــن عَ احِ َ ــر ّ  شَ ــف الــذي )٣(،الشــعبي صِ ُ ــه و  واحــد بأنّ
ّ  فــي یلحنــوا لــم أربعــة مــن  صــحح الــذي ،)٤(الشــافعي اإلمــام أیضــاً  اوفیهــ هــزل، وال جــد
  .ثیرك وغیرهما )٥(الهذلیین، أشعار األصمعي علیه

ـد فیهـا، وقـع اللحن بأنّ  احتجوا التي األحادیث  نّ  ذلك إلى أضف جِ ُ  وجـه لهـا و
 التوضـیح شـواهد( كتابـه فـي توجیههـا واسـتطاع مالـك ابـن لهـا تصدى فقد العربیة، في

  ).الصحیح الجامع لمشكالت والتصحیح

 وهـــــذه،  مالـــــك ابــــن فیهـــــا یســـــأل بمســــائل یبعـــــث )٦(كـــــالنووي إمامــــاً  نجـــــد بــــل
م ظاهرـهــا  نّ  عربیتهــــا تشـــكل الحــــدیث فـــي وردت ألفــــاظ فـــي تــــدور )٧(المســـائل ــــوهِ ُ  ی

                                         
 .٨٤ – ٨٣ینظر: أثر العربیة في استنباط األحكام الفقهیة: ) ١(

 .٤١٠) ینظر: الحدیث النبوي الشریف وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة: ٢(

). ١٠٣) عـــامر بـــن شـــراحیل الشـــعبي الحمیـــري، أبـــو عمـــرو، التـــابعي المحـــدث (ت: ٣( تنظـــر هــــ
 .٤/٣١٠في: حلیة األولیاء:  ترجمته

ن أصــول الفقــه واحــد أئمــة المــذاهب األربعــة ،٤( ّ  ینظــر: ) محمــد بــن إدریــس الشــافعي أول مــن دو
 ٩/٣٠، الثقات البن حبان : ١/١٣طبقات الشافعیة لألسنوي: 

 .٤٦: النحو ) ینظر: االقتراح في علم أصول٥(

ین أبــو زكریــ يهــو الشــیخ اإلمــام العالمــة ،محیــ )٦( ا ،یحیــى بــن شــرف النــووي الفقیــه الشــافعي، الــدّ
 ٨/٣٩٥هـ) ، ینظر طبقات الشافعیة الكبرى:٦٧٦(ت: 

ــــي مجلــــة ٧( ــــق ف ــــف العیســــاوي، ونشــــر التحقی ــــق هــــذا المخطــــوط الــــدكتور یوســــف خل ) قــــام بتحقی
: ١٤٢٦(الحكمـــة) العـــدد الثالثـــون، محـــرم  ـــق بعنـــوان: أجوبـــة علـــى مســـائل ، وكـــان ٢٨١هــــ التحقی

 سألها النووي في ألفاظ من الحدیث.
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 فیهـا تكلـم عمیقـة أجوبـة مالـك ابـن اإلمـام أجوبة فكانت والقیاس، األصل عن خروجها
  .جوانبها بجمیع المسألة على

 الشـعر رواة كـان وهـل« :فتقـول حسـانین عفـاف ةاألستاذ هذا كل بعد وتتساءل
ــابعین؟ الصــحابة مــن عربیــة أســلم ــتمس أن الممكــن مــن كــان وإذا والت  للنحــاة الـعـذر نل

 ونحـن الحـدیث رجـال ثمـرات شـاهدوا حتـى تأخروا الذین هؤالء في نقول فماذا األوائل،
 كـان وكـذا، كـذا: تقـولُ   لعـربَ  سـمعتُ : قـال فـإذا ؟ مـثالً  سـیبویه كـالم فـي یثقون نراهم

صدَّقا ُ مـا فالخطـأ للمشـهور، مخالفـاً  كـان لو حتى م ـن علـى یقـع إنّ َ  سـیبویه، منـه سـمع م
ه نفسه سیبویه على ال   )١(.»ثقة ألنّ

قبـــل ال فكیــــف التســـاؤل؛ هــــذا فـــي معهــــا والحـــق جــــة تُ  فــــي بــــالمعنى الروایـــة حُ
 فیــه، یغلطــون الشــعر رواة  نّ  « :ولیقــ ســالم ابـن  نّ  بــل الشــعر، فــي وتقبــل الحـدیث،

 رواة منهـا یسـلم المنـاعون ادعاهـا ذلك بعد دعوى  أيّ  )٢(» أهله إال الشعر یضبط وال
 نصــــوص فــــي لهــــا مجــــال ال التــــي للضــــرورات الشــــعر احتمــــال عــــن فضــــالً  الشــــعر؟
  )٣(الحدیث؟

لیك ٕ  فهـذا« :الشـعر فـي والتغییـر التبدیل حدوث على الناطقة جني ابن مقولة وا
ه شائع لعمري ه جائز؛ وتحریفه شعر، ألنّ   )٤(.»مسنوناً  عمالً  وال دیناً  لیس ألنّ

ویتْ  األحادیث  نّ  فرض وعلى ُ  مجـال فـي قدرها من ینقص ال فهذا بالمعنى، ر
 الحـدیث یـرووا أو یسـجلوا أن علـى الحرص كل حریصین كانوا الرواة  نّ  االستشهاد؛

                                         
 .٧٥) في أدلة النحو: ١(

 .٥٠) طبقات الشعراء: ٢(

 .٧٦) ینظر: في أدلة النحو: ٣(

 .١/٢٩٨) المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات: ٤(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٠٦ ( 
 

ما وال الفصـاحة؟ أهـل وهـم روایـتهم قبـول مـن المـانع مـا ثم بلفظه،  مـنهم عـاش مـن سـیّ
 بروایــاتهم یحــتج أن أولــى بــاب فمــن بشــعره، یحــتج عصــر وـهـو االحتجــاج، عصــر فــي

 فهـم والتـابعین، الصـحابة عهـد فـي وقعـت وإن « بـالمعنى فالروایـة ، rالنبـي ألحادیث
 الروایـة ضـرورة شملتها التي األحادیث  أنّ  الصافیة، السالئق وأولوا اللغة، هذه أرباب

ـــث بـــالمعنى، ـــة وألفاظهـــا.. لغتهـــا ســـلیمة أحادی  ووَـهــدة اللحـــن ـكــدرة مـــن جانبهـــا مأمون
فاف ْ   )١(.» الرِّكة أو اإلس

                                         
 .٣٩٩الشریف وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة:  ) الحدیث النبوي١(
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  الثاني املبحث

  ياملَوزَع عند احلديثي الشاهد

  : توطئة

َع إلـى رجعنـا مـا إذا ـوز َ  االحتجـاج جـوزوا ممـن وجـدناه المتـأخرین مـن وهـو  ّ الم
 والصـرفیة، النحویـة الدراسـة مصادر من مصدراً  به واالعتداد منه، واإلكثار بالحدیث،

 مـن ذلـك فكـان الـدارس، ینفع بما العذب، معینه من ونهل الرحب، مجاله من أفاد كما
بعــاد التنــوع دواعــي ٕ  هنــا، مســألة فــي بــه یســتدل فنــراه كتابــه، عـلـى المطلــع عــن الملــل وا

فــه فـي اـلـواردة الشـواهد أنــواع مـتخلالً  هنــاك وأخـرى ؤلَّ ُ  وخمســین بثالثـة استشــهد قـدف،  م
 أخـرى أرقـام بجانـب ضـع ُ  مـا إذا كبیـرة أهمیـة له الرقم وهذا مختلفة، مسائل في حدیثاً 

  )١(.الحدیثي بالشاهد االستدالل أجازوا الذین مصنفات في

َع ماهــت ــوز َ ــیالً  الشــریف بالحــدیث  ّ الم ، دل ــًا صــدَّراً  منهــا بعضــاً  ذـكـر وـقـد نحوی ُ  م
... اإلیمــان كتــاب فــي البخــاري صــحیح فـفـي... الحــدیث كتــب فــي وـقـع وممــا« :بقولــه

  )٣(.الواحد للحدیث الروایات بتعدد أیضا واهتم )٢(،»...مسلم صحیح وفي

ـــه ینبـــه أن ینبغـــي وممـــا َع  نّ  علی ـــوز َ ـــره  ّ الم ـــذین النحـــویین مـــن كغی ـــوردون ال  ی
 عـــن مشــهور األســـلوب فهــذا صـــحتها، لدرجــة بیــان غیـــر مــن بهـــا ویحتجــون أحادیــث

                                         
ــي ١( ، ومغن ــث عنــده واحــدًا وخمســین حــدیثًا ) ینظــر: شــرح الرضــي علــى الكافیــة، إذ بلغــت األحادی

.  اللبیب البن هشام، حیث بلغت شواهد الحدیث فیه ثمانیة وسبعین شاهدًا

 .٢١٥) ینظر: مصابیح المغاني: ٢(

 .٢١٨ – ٢١٧مغاني: ) ینظر: مصابیح ال٣(
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ــرین، ــب لــذا الكثی ــاً  جهــداً  تخریجهــا یتطل هــا كبیــرین، وعنت ــذكر لَــم الغالــب فــي ألنّ  فــي تُ
 الكتـب مـن ذلـك ونحـو الغریـب كتـب فـي بعضـها نجـد فقـد روفـة،المع الحدیثیـة المظانّ 

  .والشهرة الصحة تلتزم ال التي
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املَوزَع منهج   : باحلديث االحتجاج يف  ّ 

  :منها الشریف، الحدیث إیراده في متعددة  رقًا  ین لدّ  نور ابن سلك لقد

  :منها مواضع في الشعر على الشریف بالحدیث االستدالل مقدَّ . ١

ـم( بـــ اإلجابـة جـویزهت عنـد. أ َ ع َ ـن إذا المنفــي االسـتفهام علـى) ن  :فقــال اللـبس، ُأمِ
ـــي كجـــواب فجوابـــه النفـــي، حقیقـــة علـــى كـــان فـــإن اســـتفهام، النفـــي قبـــل كـــان إذا«  النف

 عنـد ویجـوز للفظـه، مراعـاة النفـي كجـواب فجوابه اإلیجاب به المراد كان وإذا المجرد،
ــــبس أمــــن جــــاب أن الل ُ جــــاب بمــــا ی ُ ــــاه، مراعــــاة اباإلیجــــ بــــه ی ــــول ذلــــك وعلــــى لمعن  ق

ْ : ((قال وقد rللنبي yاألنصار تُم ْ س م)) : (َ لِكَ   َهُمْ  تَرونَ  أَل َ ع َ   )١().ن

حدر وقول   )٢(:جُ

 َ یــــــــــــلُ  ألــــــــــــیس ُ  اللَّ ــــــــــــع َ م جْ َ مــــــــــــروٍ  أمُّ  ی   عَ
 ْ ـــــــــــــم َ ع َ ـــــــــــــاللَ  وَأَرَى ن ـــــــــــــا الِه َ م ُ  كَ اه َ ـــــــــــــر   تَ

  

ـــــــــــــــــا   َ ان یّ ٕ ا َ ــــــــــــــــــا ـ ـــــــــــــــــذَاَك  و َ ن انِي؟ ِب ــــــــــــــــــدَ   تَ
ــــــــــا وهَ ُل ْ ع َ ی َ ُ  و ــــــــــا النَّهـــــــــــار َ م ـــــــــــي كَ النِ   )٣(عَ

  

                                         
َع) لـــم أعثـــر علـــى هـــذا اللفـــظ الـــذي ذكـــره ١( ـــوز َ ، ال فـــي الصـــحیحین وال الســـنن األخـــرىالم ّ ، ومـــا ي

وجدتـــه فــــي كتــــب غریــــب الحــــدیث اللفــــظ اآلتــــي: ((ألســــتم تعرفــــون لهــــم ذلــــك؟)) قــــالوا: نعــــم. وهــــم 
َعالمهاجرون ال األنصار كما ذكر  وز َ ّ ، ینظر:الم  .٢/٢٧١غریب الحدیث ألبي عبید:  ي

 ) جحــدر بــن مالــك الحنفــي، مــن أهــل الیمامــة، شــاعر لســن فاتــك، صــار فیمــا بعــد مــن أصــحاب٢(
 .٤٦٥ – ٧/٤٦٣في: خزانة األدب:  تنظر ترجمتهالحجاج. 

  للمعلوط القریعي، وروایته: ،  ١/٣٥٤) البیتان من الوافر، وهما في: الشعر والشعراء: ٣(
(بلــى وأرى الســـماء كمـــا أراهـــا...) وعلیـــه فـــال شـــاهد فــي البیـــت لمـــا نحـــن فیـــه، والبیتـــان فـــي أمـــالي 

 : ، والشــاهد فیــه: ٢/٤٨٥ینبســان لجحــدر المــذكور.و شــرح الجمــل البــن عصــفور:  ١/٢٨٢القــالي
قیــق اإلیجاب،وذلــك مراعــاة (ألــیس اللیــل... نعــم) حیــث أجــاب بــنعم االســتفهام المنفــي؛ ألنــه أراد تح

 .٣/٢٢٢للمعنى عند أمن اللبس،.ینظر: فتح القریب المجیب إعراب شواهد مغني اللبیب:
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 )١١٠ ( 
 

  )١(.»...سیبویه كالم جرى هذا وعلى

ماً  الحــدیثي الشــاهد جــاء فـقـد  مــا عـلـى دلــیالً  كــونلی الشــعري، الشــاهد عـلـى مقــدّ
  .أراد

ـــلّ ( فـــي جـــاء مـــا ایضـــاً  ومنـــه. ب  االســـتغراق لمعنـــى موضـــوع اســـم وهـــي )٢()كُ
 النفــي كــان النفــي حیــز فــي وقعــت إذا أنهــا )٤(فیــرى ،)٣(:نالبیــانیی لبقــو  فأخــذ والعمــوم،
 األفراد، لبعض الحكم ثبوت على بمفهومه النفي ودلّ  خاصة، شمولها نفي إلى موجهاً 

َ  ما: كقولك  كـل عـن  الحكـم سـلب اقتضـى حیزهـا فـي النفـي وقع  إنْ ...  لقومِ  كلُّ  جاء
ـا والسـالم الصـالة علیـه قوـلهب  لهـا اسـتدل ثمأفرادهـا، مـن فرد ّ  )٥(:الیـدین ذو لـه قـال لم
تَ ( ْ ر َ َ  أقَص ؟  مْ  الصَّالة یتَ سِ َ ْ   َمْ  َ لكَ  كُلُّ : ((فقال) ن كُن َ   )٦()).ی

  :النَّجم أبي قولو   
تْ  َ ــــــــــدْ  حَ َ ــــــــــب ْ ِ  أمُّ  أص ــــــــــار َ ی ي الخِ ــــــــــدَّعِ   تَ

  

ـــــــــــاً  َعلَـــــــــــيَّ    َ ب ْ ن َعِ   َـــــــــــمْ   ُلُّـــــــــــهُ  َذ ـــــــــــن ْ   )٧(َأص
  

 عــدة، مواضــع فــي ذـلـك وكــان :الكــریم القــرآن بعــد الحــدیثي الشــاهد ذـكـر. ٢
  :منها

                                         
 ٢/١٩.وینظر كالم سیبویه في : الكتاب :٤٩٥ – ٤٩٤) مصابیح المغاني: ١(

 .٦٠ – ٥٨) ینظر: أحكام كل وما علیه تدل: ٢(

 .٢٨٥ – ٢٨٤) ینظر: دالئل اإلعجاز: ٣(

 .٣٤١) ینظر: مصابیح المغاني: ٤(

ــاق) شــهد النبــي) ٥( ّ رب ــي ســلیم، یقــال لــه (الخِ ــي: االســتیعاب فــي  تنظــر ترجمتــه.  rرجــل مــن بن ف
 .١/٤٧٩معرفة األصحاب: 

ــرة٦( ــي صــحیحه، عــن أبــي هری )، وأخرجــه ابــن  ٥٧٣بــرقم (١/٤٠٣:  t) أخرجــه اإلمــام مســلم ف
 ).٢٢٤٩برقم ( ٦/٢٥حبان في صحیحه (بترتیب ابن بلبان) : 

، والشــاهد  ١/٨٥، وهــو مـن شــواهد الكتـاب:  ١٣٢: دیوانـه: ) رجـز ألبـي الــنجم العجلـي. ینظــر٧(
 فیه قوله: (كله لم أصنع) حیث تقدمت (كل) على النفي، فالمعنى على عموم السلب لكل فرد.
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ـــل،) فِـــي( معـــاني مـــن  نّ  ذكـــر. أ  القـــرآن فكـــان الســـمعیة، باألدلـــة فجـــاء التعلی

  M D  E  F: تعـــالى قوـلــه نحـــو« :فقـــال الشـــریف، النبـــوي فالحـــدیث الكـــریم،

HGL )١( تعالى وقوله :M g  h  i  j  k   L )٢( النبي وقولr)) : ّن   ً َأة َ ر ْ تِ  ام َل خَ  دَ
َ ا ا  ِرَّةِ  في لنَّار َ ه تْ سَ َ ب   )٤(.»...)٣(...))حَ

، عشـر ألحدا وأقسامه الواو عن ذكره ما أیضا ومنه. ب  لقسـمها فاسـتدل قسـمًا
 مـن الـذكور ضمیر واو« :فقال الثانیة، بالمرتبة الحدیث جاء ثم قرآني، بشاهد العاشر
وا إذا لغیرهم تستعمل وقد العقالء، بجمع تختص... المرفوع السالم الجمع ُل زِّ ُ  منزلتهم، ن

 M f  g  h       i  L: تعـالى كقولـه
هـا: ((الهـرة فـي rقوـله منـهو  )٥(  إنّ

نَ  ینَ  مِ ْ  الطَّوَّافِ م كُ ْ ی َل َ   )٧(.»...)٦()) َالطَّوَّافَاتِ  ع

                                         
 .٣٢) سورة یوسف، آیة: ١(

 .١٤) سورة النور، آیة: ٢(

 :وفیــه) ١٠٥٩٢بـرقم ( ٢/٥٠٧:  tعــن أبـي هریـرة ) أخـرج هـذا اللفـظ اإلمــام أحمـد فـي مسـنده٣(
: ((عـذبت امـرأة فـي هــرة سـجنتها حتـى ماتـت...))، وقــد  ٣/١٣٩(ربطتهـا) ، وفـي روایـة البخــاري: 

وهـو ممـا خفـي علـى «ذا الحدیث على استعمال (فـي) دالـة علـى التعلیـل وقـال: استدل ابن مالك به
شـواهد التوضـیح والتصـحیح ». أكثر النحویین مـع وورده فـي القـرآن العزیـز والحـدیث والشـعر القـدیم

 .١٢٣لمشكالت الجامع الصحیح: 

 .٣١٦) مصابیح المغاني: ٤(

 .١٨) سورة النمل، آیة: ٥(

ــــل علیــــه  t) عـــن أبــــي قتـــادة٢٢٦٣٣بــــرقم ( ٣٠٣) أخرجـــه اإلمــــام أحمـــد فــــي مســـنده: /٦( ّ ، وذی
 ».حدیث صحیح«ط بقوله: المحقق الشیخ شعیب األرناؤو 

 .٥٣٣) مصابیح المغاني: ٧(
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 )١١٢ ( 
 

 أدلّة من الحدیث  نّ  على لیؤكد كتابه من مواضع في منفردا الحدیث جاء. ٣
حـتجُّ  التـي المعتبرة السماع ُ ٍ  إلـى معـه یحتـاج ال صـحیحاً  شـاهداً  فیقـوم بهـا، ی  نقلـي دلیـل
  :المواضع هذه من آخر،

ـ( عـن كالمه في جاء ما. أ ْ ی َ َ ( فیهـا ویقـال« :فقـال) َ  ب ـد ْ ی َ ـا: ((وروي) م َ ـحُ  أن َ ص  أفْ
، ــربِ َ َ  الع یـــد َ ـــي م ْ  أنّ ـــن ، مِ شٍ ْ ی َ ـــر ـــْأتُ  قُ شَ َ ن َ ــي فِـــي و نِ َ ِ  ب د ْ ـــع ـــنِ  سَ ْ ٍ  ب كـــر َ  مـــالزم اســـم وهـــو )١())ب
  )٢(.»لإلضافة

ـــي األخـــرى المواضـــع ومـــن. ب  مـــن غیـــره دون الحـــدیثي الشـــاهد بهـــا انفـــرد الت
  لـــذَّهَبُ : (( rبقولـــه فجـــاء أوجـــه، أربعـــة علـــى تكـــون أنهـــا) اهَـــ( فـــي ذكـــره مـــا األدلــة،

، بِ هَ الــذَّ ر  ُ  وَالــوَر  ِب َ ــالو ، ِ  ِب ـــًا َ  اســـما) هــا( مجــيء علــى دلـــیال لیكــون )٣())وَهَــا هَــا إال رِب
  )٤().خذ( بمعنى للفعل

  

  

                                         
 ١/١٤٠) لم أجد هذا الحدیث إال في كتب غریب الحـدیث. ینظـر: غریـب الحـدیث ألبـي عبیـد: ١(

مــــن قـــــریش)) وقــــال عنــــه البغـــــدادي نــــي ، ویــــروى أیضـــــا: ((بیــــد أ ١/١٤١، الفــــائق للزمخشــــري: 
ینظـــر: ». هــذا مـــن األحادیــث التـــي لــم نقــف علـــى أســانیدها«هـــ) نقــًال عـــن الســیوطي: ١٠٩٣(ت:

 .١٢٨ – ١٢٣تخریج أحادیث الرضي في شرح الكافیة للبغدادي: 

 .٢٠٧) مصابیح المغاني: ٢(

)وفیـه: (( إال ٢١٣٤بـرقم ( ٢/٧٥٠:  t) أخرجه البخاري في صحیحه عـن عمـر بـن الخطـاب٣(
) ١٠٢٥٤بـرقم ( ٥/٢٧٦هاء وهاء)) ، وأخرج هذا اللفظ (إال ها وها) البیهقي في  السـنن الكبـرى: 

هـاء أیضـا اسـم «) وقـال عنـه: ٢٦٠، واستدل به ابن مالك في كتابه شـواهد التوضـیح والتصـحیح (
ع بعـد (إال) كمـا ال یقـع بعـدها خـذ... فیجـب تقـدیر قـول قبلـه یكـون فعل بمعنى خذ، فحقـه أن ال یقـ

 ».به محكیا

 .٥١٥) ینظر: مصابیح المغاني: ٤(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١١٣ ( 
 

  :الحدیثي الشاهد توجیه. ٤

ــه وقراءاتـه، الكــریم القــرآن فصــل فـي عنــه عرفنــا مثلمـا  بتوجیهــات یرتضــي ال أنّ
 فقـد ،نفسـه الطریـق یأخـذ الشـریف الحـدیث فـي نـراه النصـوص، لـبعض العلمـاء بعـض
ه )١(هشام ابن عن نقل ى(  نّ  البعض على أشكل أنّ َل َ جاب) ب ُ  مـا وذلك اب،باإلیج بها ی
ثاً  rقولــه فــي كمــا الحــدیث، كتــب فــي وـقـع حــدّ ُ نَ ((: أصــحابه م ْ ــو ضَ ْ ــوا  َنْ  َأتَر ــعَ  تَكُوُن ُ ب ُ  ر

 ِ ل ِ  َأهْ نَّة َ ى: قالوا)) ؟ الج َل َ َ : ((rوقوله ،)٢(ب ك رُّ ُ َس ـوا  َنْ  أی كُوُن َ ـرِّ  فِـي ی ِب ً  اْل اء َ ـو َ : قـال)) ؟ س
لى، َ یتَنِي الَِّذي َأنْتَ : (( rقوله أیضاً  ومنه ، )٣()) ذاً  فَال: ((قال ب قِ كَّةَ  َل َ م  لـه فقال)) ؟ِب

 ُ جیب ُ ى: الم َل َ   )٤(.ب

َع دور یأتي وهنا وز َ  یتضـح حتّى النصوص موجهاً  اإلشكال هذا یرفع وهو  ّ الم
هم جمیعــه، ذـلـك فــي  إشــكال وال « : فیقــول المــراد مــا فــإنّ  باإلضــراب rالنبــي أجــابوا إنّ
لهم لكونـــه ّ ـــا: الكـــالم وتقـــدیر لهـــم، مـــذكراً و  فـــوبخهم النـــافي، منزلـــة نـــز َ َ  أم ـــا ،رضـــونَ ت َ  أم
ا ك،یسرُّ  َ ما لقیتني، أنتَ  أم نّ ٕ ِ  وا ذ   )٥(.»اختصاراً  النفي حرفُ  فحُ

                                         
ولــیس لهــؤالء أن یحتجـــوا «، وعلـــق علــى هــذه األحادیــث بقولـــه:  ١٢١) ینظــر: مغنــي اللبیــب: ١(

ه قلیل، فال یتخرج علیه التنزیل  ».بذلك ألنّ

 ).٦٢٦٦برقم (٦/٢٤٤٨:  t) أخرجه البخاري في صحیحه عن عبد اهللا بن مسعود٢(

) وفیــــه: ١٦٢٣( بــــرقم ٣/١٢٤١:  t) أخرجــــه مســــلم فــــي صــــحیحه: عــــن النعمــــان بــــن بشــــیر٣(
 .٦٩((أیسرك أن یكونوا إلیك في البر سواء؟)) ، واللفظ في جزء ابن غطریف: 

 ١/٥٦٩لمي مــــن حــــدیث طویــــل:) أخرجــــه مســــلم فــــي صــــحیحه، عــــن عــــروة بــــن عنبســــة الســــ٤(
 ).٨٣٢برقم(

 .٢١٦) مصابیح المغاني: ٥(
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 )١١٤ ( 
 

َع  نّ  بالذكر الجدیر ومن. ٥ وز َ  لعلمـاء أدلـة كانت حدیثیة بشواهد ستدلا   ّ الم
 شــــواهد جعلوهــــا الــــذین ابهاأصــــح إلـــى یشــــیر  نْ  العلمیــــة أمانتــــه اقتضــــت إذ ،آخـــرین
  :ومنهم آلرائهم،

( معــاني فــي )١(الكــوفیین عــن نقلــه مــا. أ ّ )  نْ   زعــم« :فقــال للتعلیــل تكــون هــاأن

هـــــا الكوفیـــــون ـــــى للتعلیـــــل تكـــــون أنّ               £  ¢  ¡  � M: تعـــــالى كقولـــــه)  ْذ ( بمعن

¤    ¥  L 
ـــ) ْ   ِ ( بمعنـــى )٢( ـــوهم یخبـــرهم لـــم وعـــز جـــل هألنّ  كـــانوا بعـــدما إال بعلُّ

نَّــا: (( rوقوـلـه مــؤمنین، ٕ ــاء  نْ  وا ــم  هللاُ  شَ كُ ــونَ  ِب قُ  الفعــل یكــون ممــا ذـلـك ونحــو )٣())الحِ
  )٤(.»...الوقوع متحقق

ــــــا( علیهــــــا تــــــزاد)  نّ . (ب َ  مــــــن الجمهــــــور عنــــــد والتعیــــــین الحصــــــر فتفیــــــد) م
 :فیقـول شـواهدهما إیراد مع المسألة، هذه في فارس وابن الفراء رأي فینقل األصولیین،

ــا أبــو قــال« مــا ابتــداء، تكــون وال )٥(فــارس وابــن الفــراء زكری نّ ٕ  متقــدم، لقــول  داً  تكــون وا

 M H  I  J       LK  L: تعــــــالى اهللا كقــــــول
ــــــا ِ : (( rوقولــــــه )٦( َ ْ   لــــــوَالَءُ  نَّم ــــــن َ  لِم

 َ تَق   )٨(.»...)٧())َأعْ

                                         
 .٦٣٤ – ٢/٦٣٢) ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف: ١(

 .١٣٩رة آل عمران، آیة: ) سو ٢(

 ).٢٤٩برقم ( ١/٢١٨:  t) أخرجه مسلم في صحیحه عن أبي هریرة٣(

 .١٧٤) مصابیح المغاني: ٤(

اء. ٩٤ – ٩٣) ینظر: الصاحبي في فقه اللغة: ٥( ّ  ، وقد نقل فیه ابن فارس قول الفر

 .١٧١) سورة النساء، آیة: ٦(

، صــحیح مســلم:  ٢/٧٥٧) متفــق علیــه مــن حــدیث عائشــة رضــي اهللا عنهــا، صــحیح البخــاري: ٧(
٢/١١٤١. 

 .١٦٥) مصابیح المغاني: ٨(
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 )١١٥ ( 
 

ــي المواضــع مــن. ج    ابــن قــال« :قــال) كَــذَا( فــي هشــام ابــن دلیــل فیهــا نقــل الت
 كلمتـــین مــن مركبــة واحـــدة كلمــة تكــون أن الثـــاني... أوجــه ثالثــة علـــى تــرد )١(:هشــام
ــهُ : ((الحــدیث ومنــه وكــذا، كــذا: تقــول الشــيء، عــن الكنایــة معناهــا قــالُ  إنّ ُ ِ  ی ــد ْ ب َ ع ْل َ  لِ م َ ــو َ  ی
 ِ ة َ ام َ ی ُ : القِ كُر َ  َأتَذْ م ْ و َ   )٣(.»...)٢())وَكَذَا كَذَا  َعَلْتَ  وََكذَا؟ كَذَا ی
ــي المواضــع مــن وغیرهــا    بشــكل لنــا یتضــح وبهــذا )٤(غیــره، شــواهد فیهــا نقــل الت

ــي َع  مــنهج جل ــوز َ ــراد فــي  ّ الم ّ  الشــاهد إی ــي وفیمــا ،الحــدیثي  اســتخدامه دواعــي بیــان یل
  :الحدیثي الشاهد

  : الشریف بالحدیث االستشهاد دواعي

َع یعــد   ـــوز َ ـــن  ّ الم  مختلـــف علـــى الشـــریف، بالحــدیث االحتجـــاج فـــي المكثــرین مِ
ــردا یكــون وـقـد شــاهد، عنــده فالحــدیث لــدواع، بــه اســتدل ولقــد روایاتــه،  حكــم عـلـى منف
  :وانیننع تحت عنده الحدیث قسمت لذا العرب؛ لغات لبیان به یأتي أو نحوي،

  :ومنه ،والمعاني العرب لغات لبیان الشریف الحدیث: أوال

( ذـكـر. ١ ــ والتســكین، بــالفتح)  مْ  یــتمَّ  معانیهــا، ذـكـر  ّ ثُ  كــل مــن یأتیــه وحتــى البــاب، وِل
( ولــ« :قــال أطرافـه  )٥(الــیمن، أهـل لـغـة فـي للتعریــف أداة تكـون أن وـهـو آخـر وجــه)  مْ 

نَ : ((...نحو رِّ  مِ ِب ْ ُ  أم ام َ ی صِ ْ رِ  فِي أم َف َ س ْ  )٦())أم

                                         
 .٢٠٥ – ٢٠٤: ) ینظر: مغني اللبیب١(

 .٢/٤٣٣٦في سننه:  ) أخرجه ابن ماجه٢(

 .٣٦٢) مصابیح المغاني: ٣(

 .٣٦٢،  ٣٠٩،  ٢١٨) ینظر: مصابیح المغاني: ٤(

 ٢٢/ ١٢)، ، اللسان، مادة (أم م ١/٢٩) ینظر: معاني القرآن لألخفش: ٥(

من حدیث كعب بن عاصـم األشـعري: ((لـیس مـن امبـر  ٥/٤٣٤) روى اإلمام أحمد في مسنده:٦(
م بـذلك تكلـ rفـي هـذا الحـدیث یجـوز أن یكـون النبـي«امصیام في امسفر)) ، وقال عنه البغدادي: 

تخــریج أحادیــث الرضــي: ». لمــن كانــت هــذه لغتــه، أو تكــون هــذه لغــة الــراوي التــي ال ینطــق بغیرهــا
 – ٢/٣٨٠، وینظــر: الســیر الحثیــث إلــى االستشــهاد بالحــدیث فــي النحــو العربــي:  ١٩٣ – ١٩٢
٣٨٧. 
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 )١١٦ ( 
 

  :الشاعر وقال 
ـــــــــــــــــــــــــــــي َ اكَ  یلِ لِ نِي وَذُو خَ ُ ب ـــــــــــــــــــــــــــــاتِ َ ع ُ   ی

  

ــــي   ِم ْ ر َ ــــي ی ائِ َ ر َ ٍ  و م ْ ــــه سَ ْ هو  بأم َ م ــــَل َ س ْ   )٢(.»...)١(أم
  

هــــا والمفتوحــــة، المكســــورة المشــــددتین،)  أنّ   نّ . (٢  االســــم تنصــــب حــــرف فإنّ
، تنصبهما وقد الخبر، وترفع   :الشاعر بقول لها فاستدل )٣(لغة، وهي جمیعًا

دَّ  إذا َ ـــــو ْ حُ  اس ْ ـــــن ِ  جُ ـــــْأتِ  اللیـــــل تَ ْل ْ  فَ ـــــتَكُن ْل َ   و
  

ـــــــاكَ    َط افـــــــاً  خُ فَ ا إنَّ  خِ َ ـــــــن رَّاسَ ا حُ ــــــــدَ ْ   )٤(ُأس
  

ـــــه« :فقـــــال rبقولـــــه كالمـــــه فعضـــــد َ   َعْـــــرَ  إنَّ : ((الحـــــدیث ومن ـــــنم َ ه ینَ  جَ عِ ْ ـــــب  سَ
ــاً  رِیفَ ــث جملــة مــن هــذا وكــان ، )٦(.»...)٥())خَ  مالــك، البــن النــووي ســألها التــي األحادی
قَعَـــ یقـــال« :بقولـــه عنهـــا فأجابـــه ـــره، بلغـــت إذا الشـــيء  ْتُ  َ ـــر،: أیضـــا والمصـــدر قَع ْ  قَع
،) جهـنم قعـر( فنجعـل هذا ثبت إذا االسم، ولفظ المصدر لفظ فیستوي  ونجعـل مصـدرًا

                                         
جیــر بــن ١( ُ ، وهــو فــي:  ٣٤٤وأخبارهـا:  ئمـة الطــائي. ینظـر: شــعر طیــغن) البیـت مــن المنسـرح لب

 . والشاهد فیه (بامسهم وامسلمة) على ما خرجه المصنف. ١٣٣األزهیة: 

 .١٣٤) مصابیح المغاني: ٢(

 .٣٧٩) لغة العجاج بن رؤبة. ینظر: الجنى الداني: ٣(

،  ١٢٢كمـــا فــي: شــرح شـــواهد المغنــي للســـیوطي:  ) البیــت مــن الطویـــل، لعمــر بــن أبـــي ربیعــة٤(
. والشـاهد  ٣٦، ومغنـي اللبیـب:  ٥١٨ولیس في دیوانه، وهو في شرح الكافیة الشافیة البن مالك: 

فیــه (إن حراســـنا أســـدا) حیــث نصـــب بــــ (إن) االســمین، وقـــال عنـــه الســیوطي فـــي شـــواهد المغنـــي: 
 ».لیة، أي: تلقاهم أسداوخرجه األكثرون على أن أسدا منصوب على الحا: « ١٢٢

ون، قـال ، وفیـه: السـبع) ٣٥٧بـرقم ( ٢/٧٢:  tعـن أبـي هریـرة ) جزء من حدیث أخرجه مسلم٥(
بعض األصول... ووقع في معظم األصـول والروایـات لسـبعین بالیـاء، وهـو في هك ا هو «النووي: 

 . ٢/٧٢شرح النووي على صحیح مسلم: ». صحیح أیضا

 .١٦٠) مصابیح المغاني: ٦(
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 )١١٧ ( 
 

( خبـر وهـو الظرفیة، بمقتضى منصوبا زمان، ظرف) سبعین(   نّ : التقـدیر فیكـون)  نّ 
  )١(.»خریفا سبعین في لكائن جهنم قعر بلوغ

َ (( لغـة أو) البراغیث أكلوني( لغة أو نوءة،شَ  دَ  ◌أَ لغة أو طیئ لغة. ٣   َ ی عَـت  بونَ  قَ 
  )٢()).میكُ ِ  

ــبعض فاشــیة لـغـة وـهـي   ــرة العــرب، ل عــد )٣(وأشــعارهم، كالمهــم فــي كثی ُ ــاب وی  كت
ــاب أولّ  ســیبویه ــة وال معــین، ألحــد ینســبها وـلـم اللغــة، هــذه إـلـى أشــار كت  ا،بعینهــ لقبیل

ـــث أكلـــوني( لغـــة علیهـــا وأطلـــق َ « :بقولـــه واكتفـــى) البراغی ـــ قـــول َ  فـــیمن« ، )٤(»القَـــ  ْ م
  )٦(.»قال من« ، )٥(»قال

بیدة أبو وأشار مر عُ ْ ع َ ثنى بن م ُ  إلـى فرفعها )٧(اللغة، هذه إلى) هـ٢١٠: ت( الم
ــــه بعینــــه، شــــخص مــــرو أبــــو وهــــو منــــه، ســــمعها وأنّ ، عَ ّ لي ــــَذ ُ  أئمــــة إلیهــــا وأشــــار )٨(اله
  .عدة قبائل إلى ونسبوها )٩(أعالم،

                                         
، وقــــال الشــــلوبین:  ٣٢٤ســــائل ســــألها النــــووي فــــي ألفــــاظ مــــن الحــــدیث) ینظــــر: أجوبــــة علــــى م١(
وســـبعین خریفـــا ظـــرف زمـــان نائـــب منـــاب عمیقـــا، وصـــار للداللـــة علیـــه مـــن جهـــة المعنـــى. شـــرح «

 .٢/٨٠٣المقدمة الجزولیة: 

 .٢/١٥و أوضح المسالك:  ،٦/٢٩٧) ینظر: البحر المحیط: ٢(

 .٢/٨٠، و شرح ابن عقیل:  ٣/٨٧) ینظر: شرح المفصل البن یعیش: ٣(

 .١/١٩) ینظر: الكتاب: ٤(

 .٣/٢٠٩،  ١/٢٠) ینظر: الكتاب: ٥(

 .٢/٤١) ینظر :الكتاب: ٦(

: ) ینظر: مج٧(  .١/١٧٤از الق آن

 .٢١٣) وهو أعرابي روى عنه أبو عبیدة في مجاز القرآن. ینظر: األعراب الرواة: ٨(

ـــي شـــرح اإلیضـــاح٤٧٤) مـــنهم: عبـــد القـــاهر الجرجـــاني (ت: ٩( ـــي: المقتصـــد ف ،  ١/١٢٥: هــــ) ف
ــــي: الكشــــاف: ٥٣٨والزمخشــــري (ت:  ــــي: شــــرحه ٦٧٦، واإلمــــام النــــووي (ت:  ٣/٤٣هـــــ) ف هـــــ) ف
 وغیرهم. ٥/١٣٣لصحیح مسلم: 
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 )١١٨ ( 
 

 الشــریفة، النبویـة واألحادیــث والقـراءات، الكـریم، القــرآن مـن شــواهد اللغـة ولهـذه
 األعـــراب أحـــد بـــه تكلـــم علیهــا، العلـــم هـــو نثـــري، شــاهد اللغـــة ولهـــذه العـــرب، وأشــعار

 وهذا الهذلي، عمرو أبو وهو المثنى، بن معمر عبیدة أبو منهم سمع الذین الفصحاء،
 ذكرهـا، یطـول توجیهـات فیهـا وللعلمـاء) البراغیـث أكلـوني: (األعرابـي قـول هـو الشاهد

 أكلـــوني ولغــة العائــد الضــمیر فــي آراء: (مثــل مســـتقلة، بكتــب القــول فیهــا فصــل وقــد
 مالــك ابـن بـین  مالئكــة فـیكم یتعـاقبون لـغـة(و عمـایرة، أحمـد خلیــل للـدكتور) غیـثالبرا

 ألسـاتذة علیهـا، اطلعـت قیمـة بحـوث وتناولتهـا النمر، حسن فهمي للدكتور) والجمهور
الي، أحمـد محمـد الـدكتور مـنهم مختصـین،  )٢(محمــد، بـن الـرحمن عبـد والـدكتور )١(الــدّ
غنینا مما كثیر وغیرهما ُ   .تكراره عن ی

َع الدِّین نور ابن استشهاد هو یهمنا وما وز َ  المشـهور، بالحـدیث اللغـة لهذه  ّ الم
ــــول ونَ (( الحــــدیث ومنــــه... المــــذكرین عالمــــة واو« :فیق ُ ب ــــاقَ َ تَع َ م ی ــــیكُ الئكــــةٌ  فِ َ ِ  م  باللیــــل

الئكــةٌ  َ م َ ِ  و  عنـــد وهـــي« :قـــائالً  فیســـتطرد اللغـــة، هــذه فـــي القـــول یفصـــل ثـــم )٣())بالنَّهـــار
ـــتْ ( فـــي التـــاء  نّ  كمـــا الجماعـــة، علـــى دالٌّ  حـــرف )٤(ســـیبویه َ  التأنیـــث، علـــى دالّ ) قام
، بعده ما: قیل ثم الفاعلیة، على مرفوع سما هي )٥(:وقیل  والجملـة مبتـدأ )٦(:وقیـل بـدلّ

                                         
 ٦٨بدمشـق، المجلـد ) بحث بعنوان (لغة أكلوني البراغیث) نشـر فـي مجلـة مجمـع اللغـة العربیـة ١(

 هـ.١٤١٤محرم 

دراســة نظریــة تطبیقیــة) نشــر فــي مجلــة جامعــة اإلمــام  –) بحــث بعنــوان (لغــة أكلــوني البراغیــث ٢(
 هـ.١٤٢٠محمد بن سعود اإلسالمیة، العدد السابع والعشرون، رجب 

ـــرة٣( ) ،و مســـلم فـــي ٥٣٠بـــرقم ( ١/٢٠٣:   t) أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه ، عـــن أبـــي هری
 ).٢١٠برقم ( ١/٤٣٩صحیحه: 

 .٤/١٥٥) ینظر: الكتاب: ٤(

 .١٩٨) ینظر: الجنى الداني: ٥(

 .١٩٨) ینظر: الجنى الداني: ٦(
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 )١١٩ ( 
 

 ال الخبـر وتقـدیم والبـدل معینـین، لقوم لغة ذلك  نّ  األئمة بنقل مردود وهذا مقدم، خبر
  )١(.»المعینین بالقوم یختص

  :باألحاديث هلا استدل التي املعاني ومن

ـــ. (١ ل َ ـــى) هب ـــر( بمعن ْ ی ـــالمالحظ) غَ َع  نّ  ف ـــوز َ  دون بالحـــدیث لهـــا استشـــهد  ّ الم
 َ رَدَ  مـا ومنـه ،)وسـوى غیـر( بمعنـى وتـأتي« :فقـال األخـرى، النقلیـة الشـواهد مـن غیره
يِ عِ   َعْـدَدْتُ  : (( rالنبي عن ـادِ َ ، ب ینَ ـالِحِ ـا الصَّ َ ْنٌ   َ  م ـی ، عَ ْ َأت َ ،  ُذُنٌ   َالَ  ر ْ ت َ ع ـمِ َ   َالَ  س

 َ ـر َط ـرٍ   َلْــبِ  عََلـى خَ شَ َ ا ب ً ـر خْ ، ُذ ــهَ ْل َ ـا ب َ ْ  م ــتُم ْ لِع ِ  ُأْط ـه ْ ی َل اً : ((خـرآ لـفـظ وفـي )٢()) عَ َ ـر خْ ْ  ُذ ــن  مِ
 ٍ ه َل َ   )٤(.»من بزیادة )٣())ب

 فـذكر) ُربَّ ( معـاني عـن ذكـره مـا فیهـا أثـر للحدیث كان التي معانيال ومن. ٢

ــر، معانیهــا مــن   .  -  ,  +   *  ( M: تعــالى قولــه ومنــه« :فقــال )٥(التكثی

/  0  L )٦( وقولهr )) : َُّرب  ٍ ة َ ی اسِ ا فِي كَ َ ی ةٌ  الدُّنْ َ ی ارِ َ  عَ وم َ ِ  ی ة َ ام َ ی   )٨(.»...)٧())القِ

                                         
 .١٥٩، وینظر: شرح ابن الناظم:  ٥٣٣) مصابیح المغاني: ١(

 .)٢٨٢٤برقم ( ٤/٢١٧٤:  t) أخرجه مسلم في صحیحه، عن أبي هریرة٢(

، وفیـه: ((ذخـرا )١٠٤٢٨بـرقم ( ٢/٤٩٥:  t) أخرجه اإلمام أحمـد فـي مسـنده ،عـن أبـي هریـرة٣(
 من بله ما أطلعكم علیه)) وقال الشیخ شعیب األرناؤوط: صحیح.

 .٢١٨) مصابیح المغاني: ٤(

، واختـــاره ابـــن مالـــك. ینظـــر: شـــواهد  ٢/١٦١هـــذا مـــا نـــص علیـــه ســـیبویه. ینظـــر: الكتـــاب:  )٥(
 ١٦٤التوضیح: 

 .٢سورة الحجر، آیة:  )٦(

) وفیـه: ١٠٧٤بـرقم (  ١/٣٧٩) أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه ،عـن أم سـلمة رضـي اهللا عنهـا: ٧(
كاســیة فـــي الـــدنیا  ((مــاذا أنـــزل اللیلــة مـــن الفتنــة مـــن الخــزائن مـــن یــوقظ صـــواحب الحجــر؟ یـــا رب

 .٢٠٣عاریة في اآلخرة)) ، وینظر:  إعراب الحدیث النبوي: : 

 .٢٥٦) مصابیح المغاني: ٨(
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 )١٢٠ ( 
 

  ٣) . َ د ْ ی َ  جـاؤوا مـا لهـا أورد فقـد المعـاجم، أصـحاب سـبیل سـلك فقـد ومعانیهـا،) ب
ّ  للشاهد كان التي األدلة من به ّ  عـن نقـل فقد كبیر، نصیب فیها الحدیثي هري ْ ـو  فـي الجَ

َ (  نّ  )١(الصحاح د ْ ی َ ه: یقال ،) غیر( بمعنى) ب ُ  إنّ ِ  كثیر َ  المال ـد ْ ی َ ـهُ  ب ، أنّ خیـلٌ َ  إن« :فقـال ب
یت، ابن حكاه المثال هذا  المعنـى هـو وهـذا) علـى( بمعنـى فسـرها بعضـهم  إنّ  )٢(السِّـكِّ

ــنُ : (( rقولــه ومنــه الثــاني، ْ ونَ  نَح ُ ــر ونَ  اآلخِ ُق ــاِب َ  السَّ م ْ ــو َ ، ی ــةِ َ ام َ ی َ  القِ ــد ْ ی َ ْ  ب ــم ُ ــوا َأنَّه  ُأوتُ
 َ تَاب ْ  الكِ ن نَا مِ لِ ْ ینَاهُ  َقب ُأوِت َ ْ  و ن ْ  مِ م هِ دِ ْ ع َ   )٤(.»...)٣())ب

( معاني ومن. ٤ ها)  َنْ     M Â  Ã  Ä: تعـالى كقولـه« :فقـال للبـدل، تكـون أنّ
Å  Æ   Ç  È  É  L )ي: ((الحدیث وفي )٥ وِم ُ   )٧(.»...)٦())أمِّكِ   َنْ  ص

٥) . ْ ـــن ـــأتي الجـــر، حـــروف مـــن) مِ ، عشـــر ســـتة علـــى وت ـــداء: أولهـــا وجهـــًا  ابت
 إلیـه، راجعـة معانیهـا سـائر  نّ  )٨(جماعـة زعم حتى علیها، الغالب وهو« :فقال الغایة،

                                         
 .٣/٢٣٣) ینظر: الصحاح ، مادة (ب ي د) : ١(

) یعقــوب بــن إســحاق النحــوي اللغــوي، صــاحب كتــاب (إصــالح المنطــق) كــان مــن الــه الفضــل ٢(
. قـال ابـن السِّـكیت ٢/٣٤٩، وبغیـة الوعـاة:  ٤/٥٦في: إنباء الـرواة:  تنظر ترجمته). هـ٢٤٤(ت: 

وبیــد فــي معنــى غیــر، فــالن كثیــر المــال بیــد أنــه بخیــل، أي: غیــر ) : «٢٤(فــي إصــالح المنطــق: 
 ».أنه بخیل

وفیـــه: ((نحـــن )٨٥٥بــرقم ( ٢/٥٨٥:  t) أخرجــه اإلمـــام مســلم فـــي صـــحیحه، عــن أبـــي هریـــرة٣(
والمختـــار عنـــدي فــي (بیـــد) أن تجعــل حـــرف اســـتثناء، «اآلخــرون الســـابقون...)). قــال ابـــن مالــك: 

ویكون التقدیر: إال كل أمـة أوتـوا الكتـاب مـن قبلنـا، علـى معنـى لكـن ألن معنـى (إال) مفهـوم منهـا، 
 .٢١٢ – ٢١١شواهد التوضیح لمشكالت الجامع الصحیح: ». وال دلیل على اسمیتها

 .٢٠٨) مصابیح المغاني: ٤(

 .٤٨) سورة البقرة، آیة: ٥(

 ).٧٤٢٤( برقم  ٤/١٥١) أخرجه البیهقي في سننه عن عبد اهللا بن بریدة عن أبیه: ٦(

 .٢٧٧) مصابیح المغاني: ٧(

، فقـــد  ١/٤٠٩، وابـــن الســـراج، ینظـــر: األصـــول:  ١/٤٤) مـــنهم: المبـــرد، ینظـــر: المقتضـــب: ٨(
.عرض رأي المبرد ولم یخا  لفه
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 )١٢١ ( 
 

، الزمـان غیـر فـي لـذلك وتقـع  وقـال )M &  '  (     L )١: تعـالى كقولـه اتفاقـًا

بـرد واألخفــش الكوفیـون ُ ، الزمـان فــي تقــع... )٢(:والم     M E  F: تعــالى قولــه بـدلیل أیضــًا

G  L )النابغة وقول )٣:  

یِّــــــــرنَ  ْ  تُخُ ـــــــــن ــــــــانِ  مِ َ م ْ ـــــــــومِ  َأز َ ٍ  ی ـــــــــة َ یم لِ   حَ
  

مِ  إَِلـــى   ْ ـــو َ نَ  َ ـــدْ  الی ْ ب ـــرِّ ـــلَّ  جُ بِ  كُ ـــارِ   )٤(التَّجَ
  

نَا: ((الحدیث ومن   ْ ر طِ ُ نَ  َفم ِ  مِ ة َ ع ُ م ِ  إَِلـى الجُ ـة َ ع ُ م  )٦(مالـك، ابـن وصـححه )٥())الجُ
  )٧(.»واللسان القرآن في شواهده لكثرة

  النحویة القواعد تتثبیل الشریف الحدیث: ثانیا

، الشــریف بالحـدیث االســتدالل صـار   َعـفـ واضـحًا وز َ  جعلــه - أســلفنا كمـا -  ّ الم
  :منها كثیرة مواضع في االتجاه هذا وبرز النحویة، القواعد لتثبیت كتابه في دلیالً 

ةُ : (( rبقولــه اســتدل. ١ َ ــام َ ــبُّ  ُأس ــا إَِلــيَّ   َأحَ َ ــاحَ  م ــةَ  اشَ َ م  فعلیــة عـلـى )٨())َفاطِ
 :الفقــ ســماعیة، نحویــة حجــة بــه واكتفــى المســألة، هــذه فــي منفــرد شــاهد وـهـو) حاشــا(

                                         
 .١) سورة اإلسراء، آیة: ١(

ـــــش: ٢( ـــــب:  ٣٧٠،و اإلنصـــــاف:  ٢/٣١٧) ینظـــــر: معـــــاني القـــــرآن لألخف ،  ٣٥٣، ومغنـــــي اللبی
 .٨/١١ش: وشرح المفصل البن یعی

 .١٠٨) سورة التوبة، آیة: ٣(

، وهـو فـي شـواهد التوضـیح لمشـكالت الجـامع  ١٥) البیت من الطویل للنابغة الذبیاني، دیوانه: ٤(
. (ویــوم حلیمــة )مــن أیــام العــرب المشــهورة، وفــي المثــل: مــا ٧٩٧، شــرح الكافیــة:  ١٩٠الصــحیح: 

 .١/٣٨١یوم حلیمة بسر. ینظر: مجمع األمثال للنیسابوري: 

 ).٩٧٠برقم ( ١/٣٤٥: tعن أنس أخرجه البخاري في صحیحه ، ) جزء من حدیث٥(

 .١٩٠، وشواهد التوضیح:  ٧٩٧) ینظر: شرح الكافیة الشافیة: ٦(

 .٤٥٧) مصابیح المغاني: ٧(

وفیـه:  )٥٧٠٧بـرقم ( ٢/٩٦) أخرجه اإلمام أحمد فـي مسـنده عـن ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا: ٨(
 .٢١٦ – ٢١٥((أسامة أحب الناس إلي...)) ، وینظر: الحدیث النبوي في النحو العربي:
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 )١٢٢ ( 
 

، متعــدیاً   ـعـالً  تكــون أن«  علیــه قولــه ومنــه اســتثنیته، بمعنــى حاشــیته: فتقــول متصــرفًا
ةُ : ((والسالم الصالة َ ام َ بُّ  ُأس ا إَِليَّ   َأحَ َ ا م اشَ ةَ  حَ َ م   )١(»))...َفاطِ

 الفصـل، الكلمـة لـه وكـان الشـریف بالحـدیث لها استدل التي المواضع ومن. ٢
( عمـــل عـــن قاـلــه مـــا ـــع وقـــد« ) : نّ  ـــدأ، بعـــدها یرتف  شـــأن ضـــمیر اســـمها فیكـــون المبت

  :الشاعر كقول ،امحذوف

ْ   نّ  ــــــــــــن َ ِ  م ل خُ ــــــــــــدْ َ ــــــــــــةَ  ی سَ ْ ی نِ ــــــــــــاً  الكَ َ م ْ و َ   ی
  

   َ ـــــــــــــــق ْل َ ـــــــــــــــا ی َ ه ْ ی راً  فِ ـــــــــــــــآذِ َ  جَ ـــــــــــــــاء َ ب ظِ َ   )٢(و
  

ْ ( تكون أن یجوز وال   ن َ ْ ( فـ)  ّ إ( لـ اسماً ) م ن َ   الكالم، صدر له والشرط شرط،) م
ْ  نَّ  ِ : (( rقولــه ومنـــه قبلــه، مـــا فیــه یعمـــل فــال ـــن ـــدِّ  مِ ا النَّــاسِ  َأشَ ً اب ـــَذ َ  عَ م ْ ـــو َ ِ  ی ـــة َ ام َ ی قِ  اْل

ونَ  ُ ر وِّ َ ص ُ   )٣()).الم
 ح،الصـحی الوجـه الحـدیث ویوجه یقدر حتى كالمه، في الحد هذا عند یقف وال
ــه: واألصــل« :قــائال فیكمــل ْ  إنّ ــن َ ــه... الكنیســة یــدخل م ْ  إنّ ــن ، النــاس أشــد مِ : أي عــذابًا
  )٤(.»الشأن

                                         
 .٢٣٨) مصابیح المغاني: ١(

،  ٣٦، ومغنــي اللبیــب:  ١/٢٩٥) البیـت مــن الخفیــف لألخطــل، وهــو فــي أمــالي ابــن الشــجري: ٢(
فـتح القریـب المجیـب  :ینظـرو حیث وقع اسمها ضمیر شأن محذوف تقدیره (إنـه). الشاهد فیه (إن) 

 .١/١٠٦إعراب شواهد مغني اللبیب: 

. وفـــي البخـــاري:  tعـــن عبـــد اهللا بـــن مســـعود ٥/٥٠٤) أخـــرج هـــذا اللفـــظ النســـائي فـــي ســـننه: ٣(
المصــورون)) فیســقط  : ((إن أشــد النــاس عــذابا عنــد اهللا یــوم القیامــة ٣/١٦٧٠،  ومســلم:  ٧/٦٥

ــي شــرح الكافیــة:  إنمــا جــاز حــذف ضــمیر الشــأن مــن غیــر : « ٤/٣٧٦االســتدالل، قــال الرضــي ف
،  ٥٠ – ٤٩ینظـــر: شــــرح شــــذور الــــذهب: و ». ضـــعف لبقــــاء تفســــیره، وهـــو الجملــــة، فهــــو كالزائــــد

 .٥٦ومغني اللبیب: 

 ١٦١-١٦٠) مصابیح المغاني: ٤(
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 )١٢٣ ( 
 

ـــب أو البعیـــد بهـــا ینـــادى حرفـــاً  تكـــون« :فقـــال للنـــداء، تكـــون)  يْ . (٣  أو القری
  )٣(.»...)٢())َربِّ   َيْ : ((الحدیث وفي... )١(المتوسط

 ویلــزم« :فقـال للمعیــة،) اـلواو( بعــد مـا حكــم لبیـان منفــرداً  بالحـدیث استشـهد. ٤
ْثـتُ ((:  rقوـله علیـه وحمـل المعطـوف، االسم نصب عِ ُ ـاعَ  ب السَّ َ نِ   َ و ْ ـاتَی َ  وأشـار )٤())كَه

  )٥(.»واإلبهام السبابة إلى

  rهورسـول تعـالى اهللا كـالم كـالم، أفصـح إلـى مسـتنداً  قرره ما األحكام ومن. ٥
ــي إذا) ال(  نّ  ف ُ فیــتَ  وإن« :فقــال تكرارهــا، وجــب الماضــي بهــا ن َ  الماضــي الفعــل بهــا ن

، تكرارهــا وجــب  M R  S  T        U   V  L: تعــالى كقوـلـه أیضــًا
 َفــِإنَّ : (( rوكقولــه )٦(

َتَّ  ب نْ ُ م ا  َ  اْل ضً ْ قَى  َهْرَاً   َالَ  ، َطَعَ  َأر ْ   )٨(.»...)٧())أب

 فقــــال غیـــره، لوجــــود وقوعـــه أو الشـــيء امتنــــاع بمعنـــى خبــــراً  تكـــون) لَـــوْال. (٦
َع وز َ ، یكـون مـا وأكثـر تأویله، في ما أو االسم إال یلیها ال وهذه« : ّ الم  rكقولـه ظـاهرًا

                                         
 .٢/٦٠٠الملحة: ، اللمحة في شرح  ١/٣٢٨) ینظر: اللباب في علل اإلعراب: ١(

 tعــن أبــي هریــرة ١/١٦٣، ومسـلم:  ٦/٢٧٠٤) متفـق علیــه، جــزء مـن حــدیث أخرجــه البخــاري٢(
ـــارِ وفیــه: (( ـــنِ النَّ ـــي عَ ِه ْ ج َ ـــرِفْ و ْ بِّ اص َ ْ ر  )) ، أي بفــتح الهمـــزة وتخفیــف الیـــاء مقلــوب (یـــا) وهـــوَأي

 .٩حرف نداء. ینظر: إعراب الحدیث النبوي: ألبي البقاء : 

 .١٨٧) مصابیح المغاني: ٣(

 ).٤٩٣٦برقم (٦/١٦٦: t) أخرجه البخاري في صحیحه من حدیث سهل بن سعد الساعدي٤(

 .٥٢١) مصابیح المغاني: ٥(

 .٣١) سورة القیامة، آیة: ٦(

، وفــــي مجمـــــع الزوائــــد ومنبـــــع الفوائـــــد  ٣/١٨:  t) أخرجــــه البیهقـــــي فــــي الكبـــــرى عــــن جـــــابر٧(
 ».وفي هذا الحدیث یحیى بن المتوكل أبو عقیل، وهو كذاب«وقال:  ١/٢٢٩للهیثمي: 

 .٤٣٩) مصابیح المغاني: ٨(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٢٤ ( 
 

ا  للَّهُ   َوْالَ  َ اللَّهِ : (( َ نَا م ْ ی تَدَ  بیـان فـي منفـرداً  شـاهداً  لیقوم بالحدیث فجاء )٢(»...)١())اهْ
  .الحكم هذا

ـى. (٧ تّ ـلُّ : (( rقولــه ذلـك مـن« :فقــال للتعلیـل، حرفــاً  تكـون) حَ ــودٍ  كُ ُل ْ و َ ُ  م ــد وَل ُ  ی

، عَلَى ِة َ ر ْط فِ تَّى اْل َ كُونَ  ح َ واهُ  ی ُ ما َأب ِ   للذانِ  هُ ه انِ دَ وِّ َ ه ُ نَ  ،ی ُ ِ وی انِه َ ر   )٤(.»...)٣(،))صِّ

٨) . َ س ْ ــی ــث ذـكـر ثــم واحــد، والمعنــى ،أوجــه خمســة عـلـى تســتعمل) َل  منهــا الثال
 وجوبـا، اسمها فیها ویضمر الخبر، على بعدها االسم فینتصب استثناء، تكون« :فقال
ة فنقل ّ ِ  بین دارت التي القص مَّاد نِ  حَ ْ ةَ  ب َ م َل َ  فأكمـل، الشـریف، الحـدیث فـي وسیبویه )٥(س
قال ُ ه وذلك النحو، سیبویه لقراءة السبب كانت المسألة هذه  نّ  وی ِ  إلى جاء أنّ مَّاد ـنِ  حَ ْ  ب
ةَ  َ م ـــَل َ َ : (( rقوـلــه منـــه فاســـتملى الحـــدیث، لكتابـــة س س ْ ـــی ْ  َل ـــن ي مِ اِب ـــحَ ْ ٌ  َأص ـــد تُ   َـــوْ  َأحَ ـــئْ  شِ

                                         
) ، قـال: رأیـت ٦٢٤٦بـرقم ( ٦/٢٤٤١: t) أخرجه البخاري في صحیحه عن البـراء بـن عـازب١(

 یوم الخندق ینقل التراب وهو یقول: ((واهللا لوال اهللا...)). rالنبي

 .٤١٨ي: ) مصابیح المغان٢(

: ) في صحیح البخ٣( : rعـن النبـي tعن أبي هریـرة ، ٤/٢٠٤٧، وصحیح مسلم:  ١/٤٥٦اري
وفیـه ((مــا مــن مولــود إال یولــد علــى الفطــرة، فـأبواه یهودانــه...)) وال شــاهد فیــه. وأخــرج هــذه الروایــة 

عن الحسن عن األسود بن سـریع، وفیـه: ((حتـى یكـون أبـواه  ١/٢٨٥الطبراني في المعجم الكبیر: 
وهـو غیـر مشـهور بهـذا : « ١٦٠یهودانه وینصرانه)). وقال البغدادي في تخریج أحادیث الرضـي: 

 ».اللفظ في كتب الحدیث

 .٢٣٤) مصابیح المغاني: ٤(

:  تنظـر ترجمتـههــ). ١٦٧) هو: حماد بن سلمة بن دینار، نحـوي، لغـوي، بصـري (ت: ٥(  إنبـاهفـي
 :  .١/٦٤الرواة
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 )١٢٥ ( 
 

تُ  ذْ ِ  َألخَ ه ْ ی َل َ َ  ع س ْ ی ـا َل َ ـاد بـه فصـاح رداء،الـدَّ  أبـو لـیس: سـیبویه فقـال )١())الـدَّرْدَاء َأب مَّ : حَ
تَ  ْ ن ما سیبویه، یا لحَ   )٣(.»...)٢(استثناء هو إنّ

ر( استعماالت على حدیثه في جاء. ٩ ْ ی ه) غَ ْ  َ ( كـ نافیة تكون« :أنّ : كقولـه)  َ ی
ُ  أنتَ  ، ضاربٍ  غیر  لیـدل الشـریف بالحـدیث فیـأتي »زیـداً  ضارباً  لستَ  أنتَ : تقدیره زیدًا
 الموقـع، یتبـادالن قـد) وغیـر لـیس(  نّ  وهـو منـه آخـر حكمـاً  ومستنبطاً  الحكم هذا على

ِ  rقوـله مـن رُوي مـا علیـه ویدل« :قائالً  فیستطرد یـد َ ِ  لز ـل ِی ـا: ((علیـه وفـد حـین )٤(الخَ َ  م
 َ ف صِ ُ ٌ  لـي و ـد َ ِ  فِـي َأح یَّـة لِ اهِ جَ ُ  اْل ـه تُ ْ أی َ ِ  فِـي َفر م َ ـال ْ س ِْ ُ  إِالَّ  اإل ـه تُ ْ َأی َ ِ   ُونَ  ر ة ـَف َ ، الصِّ ـك َ س ْ ی  )٥())َل
  )٦(.»...غیرك یرید

                                         
، تــوفيأبــو الــدرداء: ) ١( ّ ّ الخزرجــي ر بــن مالــك بــن قــیس األنصــاري مِ ْ ی َ ــو ). ٣٢ســنة ( tعُ تنظــر هـــ

. والحـدیث لـم أجـده فیمـا اطلعـت علیـه مـن كتـب ٣/٤٦في: اإلصابة فـي تمییـز الصـحابة:  ترجمته
المتخصصـــة بهـــذا اللفـــظ ، وهـــو فـــي :الجـــامع ألخـــالق الـــراوي وآداب الســـامع:  الحـــدیث وفهارســـه

 ٦/٤٦٢، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر:١/١١٧، وأدب اإلمالء واالستمالء:  ٢/٦٧

 .٦٦لغویین للزبیدي: ) ینظر: طبقات النحویین وال٢(

 .٢٩٣) مصابیح المغاني: ٣(

فـي السـنة  r) زید الخیـل: بـن مهلهـل الطـائي، شـاعر وخطیـب، وصـف بـالكرم، وفـد علـى النبـي٤(
فــي: اإلصــابة فــي تمییــز الصــحابة:  تنظــر ترجمتــهبزیــد الخیــر.  rلهجــرة، وســماه الرســولالتاســعة ل

١/١٥٥. 

) لـــم أعثـــر علـــى هــــذا الحـــدیث فـــي كتــــب الحـــدیث بهـــذا الــــنص، وأخرجـــه أبـــو الســــعادات (ت: ٥(
بلفـظ: ((مـا وصــف لـي أحـد فــي  ١٢/٤١٠:   rهــ) فـي جـامع األصــول فـي أحادیـث الرســول٦٠٦

ســال ال رأیتــه دون الصــفة غیــرك)) واللفــظ فــيالجاهلیـة فرأیتــه فــي اإلِ هایــة فــي غریــب الحــدیث : النم ِإ
 .٣/٢٣٤، والفائق في غریب الحدیث واألثر:  ٤/٥٨٨واألثر: 

 .٣٠٠) مصابیح المغاني: ٦(
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 )١٢٦ ( 
 

 حكمهـــــا إثبـــــات وفـــــي فیهـــــا أثـــــر الحـــــدیثي للشـــــاهد كـــــان )١(أخـــــرى ومواضـــــع
  .صحیحاً  دلیالً  إلیه واالطمئنان

َع  نّ  لنا یتبین ذلكوب وز َ  أكثـروا الـذین النحـویین مـن سـبقه من مع اصطفّ   ّ الم
 مســألة« أصـبحت بالحــدیث االحتجـاج عـدم فمســألة الشـریف، بالحــدیث االسـتدالل مـن

 فـي أقـوال مـن تنـاثر ومـا العصـور، مـر على بالحدیث الواسع االحتجاج ینسفها نظریة
 لمخاصـمات غنیـة مادة األمر هذا يف وجدت ترابیة، عاصفة سوى یكن لم المنع شأن

  )٢(.»طویل وجدال شخصیة

                                         
 .٥٤٥) ینظر: مصابیح المغاني: ١(

 .٤٢٣) الحدیث الشریف وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة: ٢(
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 )١٢٧ ( 
 

   الثالث الفصل

املَوزَع شواهد   العرب كالم من   ّ 

  :توطئة  

 ویقصد المسموعة، اللغویة المادة مصادر من الثالث المصدر هو العرب كالم  
 األلسـنة، فسـدت حتـى وبعـده اإلسـالم قبـل ونثـر، شـعر مـن العـرب عن جاء ما كل به

ـــراد ْس« وهـــم عـــنهم، المـــأخوذ هنـــا بـــالعرب وی ـــی ـــد وتَمـــیم قَ َ ّ  )١(»وَأس ـــم ـــذیل ثُ  وبعـــض هُ
ائیین   )٢(.الطَّ
 المادة یمثل وهو وخطب، وأقوال أمثال من ونثرهم، شعرهم یشمل العرب فكالم
  .النحویون بها اهتم التي اللغویة

 اللغویـون اعتمدها التي المصادر من أساسیین مصدرین والروایة السماع فكان
 )٤(األعراب، لمشافهة البوادي إلى العلماء رحلة التاریخ كتب لنا سجلت فقد )٣(األوائل،

ــن أخــذوا بــل الرحلــة، هــذه عـلـى اللغــة علمــاء یقتصــر وـلـم ّ  األعــراب، مــن إلــیهم وـفـد عم
ة أبو یقول بیدَ عمر عُ َ ثنـى بن م ُ  بنـي مـن رجـالً  عشـرون علینـا قَـدِم«) : هــ٢١٠: ت( الم

ا البادیة، أهل من كالب بن جعفر نّ   )٥(.»عنهم ونكتب نأتیهم وكُ

 كــالم مــن والمنثــور المنظــوم همــا كبیــرین بــابین فــي یتمثــل الســماع هــذا فكــان
   :المسموع بهذا یهتمان مبحثین على الفصل هذا سأقسم وعلیه العرب،

                                         
 .٣٣: النحو أصول علم في االقتراح: ینظر) ١(

ــن عنــد النحــو أصــولو  ، ٤٧: النحــو أصــول عـلـم فــي الســیادة ارتقــاء: ینظــر) ٢( ــك اب  ، ١٠٦: مال
 .٧٧: النحو وأصول والشاهد

 .٣٣: النحوي التفكیر أصول: ینظر) ٣(

 .٣٠ – ٢٩: واللغویین النحویین طبقات: ینظر) ٤(

 .٩٥ – ٩٤/ ١: العرب أشعار جمهرة) ٥(
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  األول املبحث

  . املنظوم من شواهده

  :الشعر أهمية

 تناشــده حیــث ومنزلتــه، أهمیتــه عـلـى العربـي الشــعر حــافظ اإلســالم جــاء عنـدما
ـــن عمـــر المـــؤمنین أمیـــر وامتدحـــه والمجـــالس، المســـاجد فـــي المســـلمون  tالخطـــاب ب

َ «: بقولــه ــا نِعــم َ ــهُ  م تْ َ م َل َ َ  األبیــات  لعَــربً  تَع ــن ِ  مِ ر ْ ــع ها الشِّ ُ م قــدّ ُ ــلُ  ی َ  الرَّجُ ــام َ اجتــه َأم  فیتنــزلُّ  حَ
َ  بها َ  بهـا ویسـتعطفُ  الكریم  إِذَا«): عنهمـا اهللا رضـي( عبـاس ابـن قـال وقـدیماً  )١(»اللئـیم

اكُم َ ی بیر َأعْ ْ ة تَع َ ْ  آی ن ابِ  مِ تَ ُ   هللاِ  كِ لبوه اْط ِ  في فَ هُ  الشِّعر ُ  فإنّ یوان   )٢(.» لعَربِ  دِ

ه: وقیل ّ  ما - عنهما اهللا رضي عباس ابن أي - إنّ  إال اهللا كتـاب مـن آیة فسر
 بـــاب فـــي یعـــرف مـــا أول وكـــان )٣(معـــروف، خبـــر وهـــو الشـــعر، مـــن بیتـــاً  فیهـــا نـــزع

 بالنصـــوص العلمــاء عنایــة بــدأت هنــا ومـــن بالشــعر، القــرآن ظاألفــ لمعــاني االحتجــاج
 نفـــوس فــي عالیــة مكانــة ذا الشــعري الشـــاهد وأصــبح التفســیر، فــي ألهمیتهــا الشــعریة
ه ذلك في غرو وال العرب، فظـتِ  وبـه العرب، دیوان« ألنّ  المـآثر،  عُرـفتِ  األنسـاب، حُ

                                         
 .٢٤١/ ١٠: للبیهقي الكبرى السنن) ١(

 . ٤٧٠/ ٢: المزهر و، ١٠: الشعراء طبقات)٢(

 أن وطالبـه الكـریم، القـرآن فـي ألفاظ عن یسأله) هـ٦٥: ت( الحنفي األزرق بن نافع جاء حیث) ٣(
 لبمســائ المســائل هــذه وعرـفـت العــرب، شــعر مــن األلفــاظ معــاني مــن یفســره مــا عـلـى بشــواهد یــأتي
 فقــــام، الظاهریــــة مخطوطــــات مــــن بنســــخة الــــدالي أحمــــد محمــــد الــــدكتور وظفــــر، األزرق بــــن نـــافع

 ).األزرق بن نافع مسائل( بعنوان  األخرى الكتب في ذُكر ما مع وجمعها بتحقیقها
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لِّ  ومنــه ُ ــة وـهـو اللغــة، مــتِ تُع جَّ  وغریــب ثنــاؤه، جــل اهللا كتــاب غریــب مــن أشــكل فیمــا حُ
  )١(.»والتابعین صحابته وحدیث rاهللا رسول حدیث

 النبــوي، الحــدیث وشــارحو الالحقــون والمفســرون اللغــة دارســوفــي  لــك  وتوســع
عد« حیث ُ  مجـال فـي المفسـرون بهـا اسـتعان التـي الشـواهد أبـرز مـن الشـعري الشـاهد ی

ـــد المفســـرین شـــیخ إكثـــار مـــن ذلـــك علـــى أدلَّ  ولـــیس والداللـــة، المعنـــى ّ م حَ ُ رِیـــر بـــن م  جَ
بــري  تفســیره فــي الشــعري الشــاهد یــدرس أن صــلح بحیــث بالشــعر، االستشــهاد مــن الطَّ

 دلیــل وهــذا المفســرین، مــن غیــره عنــد الشــعري الشــاهد درس كمــا )٢(دراســة، مــن بــأكثر
 خطواتـــــه منـــــذ التفســــیر صـــــاحبَ  بحیـــــث التفســــیر، عملیـــــة فـــــي الشــــعر أهمیـــــة علــــى
  )٣(.»...األولى

 مجـال فـي لالستشـهاد مـادة الشـعر وأصـبح وتشعب، بعد فیما األمر توسع« ثم
  )٤(.»والداللیة والنحویة والصرفیة الصوتیة الدراسات

 الشـاهد كلمـة تخصصـت« حتـى فـأكثر، أكثر بالشعر النحویین عنایة زادت بل
 غیر تحوي ال الشواهد كتب نجد لذلك فقط؛ الشعر على مقصورة وأصبحت بعد، فیما

  )٥(.»عداه بما تهتم وال الشعر

  

   
                                         

 .٢١٢:  اللغة فقه في الصاحبي) ١(

 بشـــیر للـــدكتور) ماجســـتیر رســـالة( الطبـــري تفســـیر فـــي الشـــعریة الشـــواهد: الدراســـات هـــذه مـــن) ٢(
 .م١٩٨٨ سنة مصر، ا،المنی بجامعة اآلداب لكلیة مقدمة محمد،

 .٢٥٣: والتنویر التحریر كتابه في عاشور ابن طاهرال عند التفسیر في اللغویة الدالالت أثر) ٣(

 .٢٧٠: سیبویه كتاب في الشعر شواهد) ٤(

 .٣١: العرب عند اللغوي البحث) ٥(
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  :والنحويون الشعر

 فـي النـاس كـل یتداولـه النثـر  نّ  النثـر؛ من أكثر الشعر على النحویون اعتمد
 أقــرب وتعبیراتـه مواقفــه فـي خصوصـیة مــن لـه بمــا الشـعر  كـنّ  العامــة، حیـاتهم شـؤون

 الشـعر مـن كـان اللغوي تراثها من المحفوظأكثر   نّ  عن فضالً  هذا العلماء، مراد إلى
  .النثر ال

 االستشـهاد فـي یعتمـدون النحـویین جعلـت األخـرى األمـور مـن مجموعـة وهناك
 اإلســالم فــي الـعـرب نفــوس فــي الكبیــرة الشــعر منزلــة مقــدمتها فــي نجعــل الشــعر، عـلـى

  )١(.منه أصح علم لهم یكن ولم قبله، وما

فـي  السـبب ویرجـع الشـعر، روایـة مـن دقـّة أقلّ  النثر روایة  نّ  النحویون ویعتقد
  )٢(.المنثور ذكر من أیسر المنظوم  نّ  إلىذلك 

 مـن أكثـر بالشـعر العـرب اهتمـام عن) عید محمد( به جاء ما الكالم هذا ویؤید
 العامــة االجتماعیــة حیــاتهم فــي - النــاس كــل - النــاس یســتعمله النثــر  نّ  وـهـو النثــر،
 التفــــاهم وســــیلة فهــــو عنهــــا، بعیــــد هــــو مــــن  مْ  بالفصــــاحة مــــنهم اتصــــف مــــن وســــواء

 ولـذلك الدارجـة، والحاجات الجادة المواقف وفي والوجدان، التفكیر في بینهم والتواصل
ا لالبتذال، معرض االستعمال بكثرة فهو ّ  یقصـره ما الفنیة خصائصه من فله الشعر أم

 ومـــا الشـــعراء، یحســها متفـــردة مواقـــف مــن عنـــه یعبــر بمـــا فهـــو منــه، المتمكنـــین علــى
 لحفظـــه النـــاس میـــل یســـتجلب األخـــاذ الموســـیقي واإلیقـــاع الصـــور جمـــال مـــن یحملـــه

                                         
 .٥٥٨ : یاقوت سلیمان دو محم :العربي النحو أصول) ١(

 .٣٥ – ٣٣: النحو في واالستشهاد الشواهد: ینظر) ٢(
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 نطـق التي األصل، اللغویة الصورة على محافظاً  ذاكرتهم في طویالً  فیبقى به، والترنم
  )١(.دراستهم مادة في النحویون عنها یبحث ثمینة صفة واألصالة قائلوه، بها

 مـن والتأكـد توثیقهـا هـو الشـعر لغـة اسـتقراء في النحوي یهم كان شيء أول  نّ 
 عــــــن ینقلهـــــا أن غیــــــر العملیـــــة هـــــذه فــــــي أمامـــــه ولـــــیس وفصــــــاحتها، نقلهـــــا صـــــحة

  )٢(:المصدرین

  :الفصحاء األعراب. ١

 وكانـت اللغویـة، المـادة جمـع فـي كثیـراً  النحویـون علیـه اعتمد مهم مصدر وهو
 یعتمــد ســیبویه تــرى ذـلـك أجـل ومــن الكــوفیین، اهتمــام عـن تقــل ال بــه البصــریین عنایـة
ـه كتابـه فـي فیصرح قواعده، في التوثیق عملیة في كثیراً  علیه  بـه یستشـهد مـا سـمع بأنّ
 العـرب، مـن سـمعته أو تنشده، العرب سمعنا كذا«: یقول كأن الفصحاء، األعراب من
 یوثق ممن سمعناه أو بفصاحتهم، الموثوق العرب بعض من سمعناه بیت مثل هذا أو

  )٣(.»...بعربیته

  

  

                                         
 .٢٣٤: باللغة واالحتجاج شهاداالست: ینظر) ١(

 .٤٠ – ٣٨: الحلواني خیر محمد. د: العربي النحو أصول: ینظر) ٢(

 .وغیرها ، ١٧٧/ ٣ ، ٦٧/ ٢ ، ٢١٤ ، ٢٠١ ، ٦٦ ، ٤٤/ ١: الكتاب) ٣(
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 ذـكرهم فصـحاء أعرابـاً  یـالزم كـان إذ الكوفـة، نحـاة مـن الفرَّاء یفعل كان وكذلك  
وان، أبـو وهـم العربیـة، عـنهم نقلـت الـذین األعـراب مـن وعـدهم )١(النَّدیم ابن ْ ـر  وأبـو )٢(ثَ

راح،   )٤(.زیاد وأبو )٣(الجَ
  :األعراب عن الثقات الرواة. ٢  

 روایـــة یعتمـــد النحـــوي كـــان حیـــث الســـماع، جانـــب إلـــى الثـــاني المصـــدر وهـــو
ــــــي عــــــن ینقــــــل ســــــیبویه كــــــان فقــــــد األعــــــراب، عــــــن شــــــیوخه ــــــاب، أب طَّ ــــــي )٥(الخَ  وأب
مــرو، ُس)٦(عَ ــون ُ ــن وی بیــب، ب یســى )٧(حَ ــن وعِ مــر، ب  عــن ینقــل الكــوفي الفــرّاء وكــان )٨(عُ

                                         
 الـوراق محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد الفرج أبو: هو الندیم وابن،  ٧٦ – ٧١: الفهرست: ینظر) ١(

 .٧/٣٢٥١:األدباء معجم:  ینظر) هـ٤٣٨: ت( البغدادي

 بــن وائــل بــن عـوف وـلـد حضــنت امـرأة، اســم وعكــل عكـل، بنــي أحــد: العكلـي إبــراهیم بــن علـي) ٢(
 وكـان البادیـة، فـي تعلـم ،بـدویاً  أعرابیاً  ثروان أبو وكان لهم، أمة وهي مناة، عبد بن عوف بن قیس

 الـــوافي: فـــي تنظـــر ترجمتـــه). الفـــرس خلـــق( و) الشـــعر معـــاني( كتـــاب: الكتـــب مـــن ولـــه فصـــیحا،
 .١٤٩٠/ ١: بالوفیات

 .٧١: الفهرست: في تنظر ترجمته. العقیلي الجراح أو محبأ بن مرثد هو) ٣(

ـــن یزیـــد واســـمه: الكالبـــي زیـــاد أبـــو) ٤( ـــد ب ـــن اهللا عب ـــدوي أعرابـــي الحـــر، ب : فـــي تنظـــر ترجمتـــه. ب
 .٦٧: الفهرست

تنظـــر . خـــالف وفاتـــه تـــاریخوفـــي  الكبیـــر، بـــاألخفش المعـــروف المجیـــد عبـــد بـــن الحمیـــد عبـــد) ٥(
 .٤٤ – ٤٣: األلباء نزهة و ، ٢٣: النحویین مراتب: في ترجمته

 الوحیــد العربــي وـهـو المشــهورین، الســبعة القــراء أحــد المــازني، عمــار بــن الـعـالء بــنزیــاد  :هــو) ٦(
 ومراتـــب ، ٣٥ – ٢٨: اللغـــویین طبقـــات: فـــي تنظـــر ترجمتـــه). هــــ١٥٤: ت( ثقـــة بصـــري، فـــیهم،

 .٢٣٢ – ٢٣١/ ٢، بغیة الوعاة:  ٢٠ – ١٣: النحویین

 كتبـا صـنف العـرب، ألشـعار الحفـظ كثیـر كان الضبي، حبیب بن یونس الرحمن عبد أبو: هو) ٧(
 النحـــویین طبقـــات: فـــي تنظـــر ترجمتـــه). هــــ١٨٢( ســـنة تـــوفي) الكبیـــر النـــوادر كتـــاب( منهـــا كثیـــرة

 .٢٣ – ٢١: النحویین مراتب ، و ٥١ – ٤٧: واللغویین

 بـن عمـرو أبـي طبقـة إسـحاق، أبـي ابـن تالمیذ أشهر من ثقة، بصري الثقفي، عمر بن عیسى) ٨(
 طبقـات: فـي تنظـر ترجمتـه). هــ١٤٩( سـنة تـوفي العـرب، كـالم وغریـب للقـرآن حافظـا كان العالء،

 .٢١: النحویین ومراتب ، ٤١ – ٣٥: واللغویین النحویین
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 )١٣٣ ( 
 

فَضــل ُ ، الم ّ ــبي ــم )١(الضِّ اسِ ــن والقَ عــن، ب َ ، )٢(م ّ ســائي  عــن النقــل فــي ثقــة هــؤالء وكــل والكِ
داة فصحاء ُ   . الب

 فـي دقـة أكثـر لیكـون كلیهمـا المصـدرین إلـى السـبیل یسلك النحوي ترى وأحیاناً 
  .الشواهد توثیق

ـرد: أقسـام على واالستعمال االطالع جهة من المسموع قُسِّم ثم قـیس، أي مطَّ َ  م
  )٣(.أقسام أربعة منهما وكل شاذ، وإلى

 وضـعوا وكیـف اللغویـة، المادة جمع على العرب اللغویین حرص نعرف وبذلك
 عصـــورا حـــددوا فقـــد اللغـــة، دراســـة فـــي علیهـــا االعتمـــاد كـــان للجمـــع، دقیقـــة مقـــاییس

 وال اللغـة، عنهـا تؤخـذ التـي القبائـل حـددوا قـد ثانیـاً  وهـم تجاوزهـا، ینبغي وال لالستشهاد
 عربیتـه، وسـالمة بفصـاحته یوثـق من بقول االحتجاج على فاجتمعوا غیرها، عن یؤخذ
  )٤(:ومكاناً  زماناً  هؤالء ألصناف عارضون ونحن

  :الزماني التحدید:  وًال 

  ولذلك اللغة، قواعد على بنصوصها االستشهاد النحویون أجاز التي المدة وهو
مـرو فـأبو العصـر، هـذا تحدیـد في اآلراء وتعددت ،) االحتجاج عصور( سموها  بـن عَ

 العصــــر علــــى اللـغـــة أخــــذمــــدة  یقصــــر وبــــذلك فقــــط الجــــاهلي بالشــــعر یحــــتج العــــالء
                                         

 روى مـــن أوثــق وهــو البصــرة، علمـــاء مــن ذكرنــا مــن بــإزاء وهـــو الضــبي، محمــد بــن المفضــل) ١(
 .٧١: النحویین مراتب:في تنظر ترجمته). هـ١٦٨( سنة فيتو  أنه روي الكوفیین، من الشعر

، والفقـه واللغـة بالحـدیث معرفـة الناس وأحسن،  الكوفة قاضي الرحمن عبد بن معن بن القاسم) ٢(
 ١١٦:  الرواة األعراب:  ینظر

 .٣٥: النحو أصول علم في االقتراح ، و ٩٦/ ١:  الخصائص: ینظر) ٣(

 ، ٩٥: النحــــوي للفـكـــر إســــتیمولوجیة دراســــة، األصــــولو  ، ١٩: : النحــــو أصــــول فــــي: رینظــــ) ٤(
 .٣٤: العرب عند لغويال البحثو 
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 )١٣٤ ( 
 

 ســـمعته فمـــا حجـــج ثمـــاني إلیـــه جلســت«: عنـــه حكایـــة )٢(األصـــمعي قـــال )١(الجــاهلي،
  )٣(.»إسالمي ببیت یحتج

 إلــــى الجــــاهلي العصــــر مــــن اآلخــــرین العلمــــاء عنــــد االحتجــــاج عصــــر ویمتــــد
 الهجـري الرابـع القـرن بدایة إلى ممتداً  جعله من وهناك الهجري، الثاني القرن منتصف

 نثـــر، أو شـــعر مـــن المـــدة هـــذه فـــي المرویـــة المـــادة وعـــدوا الحضـــر، دون البادیـــة فـــي
 إتقـــان یســـتلزم ال الروایـــة إتقـــان« بـــأنّ  احتجـــوا ذلـــك أجـــازوا والـــذین للدراســـة، صـــالحة
  )٤(.»الدرایة

، فعــل كمــا عــنهم، واألخــذ االستشــهاد عنــدهم فصــح ّ مخشــري  إن وبخاصــة )٥(الزّ
  ) .اهللا رحمه( الشافعي كاإلمام خالصة، عربیة بیئة في ونما نشأ عربیاً  كان

 فــي حجــة قولــه«) هـــ٢٠٤: ت( الشــافعي اإلمــام  نّ  الشــافعیة طبقــات فــي جــاء
  )٦(.»ونحوهما ولبید القیس امرئ كقول اللغة،

ـــدكتور فصـــل وقـــد  بكـــالم العلمـــاء احتجـــاج مســـألة فـــي القـــول شـــحاذة عـــادل ال
 اسـتثناء إلـى نـدعو االحتجـاج عصـور تحدیـد ضـرورة عـن دفاعنـا مع«: فقال الشافعي

                                         
 .١١٠: مالك ابن عند النحو أصول: ینظر) ١(

 وأحــد الـعـرب راویــة األصــمعي، ســعید أبــو البــاهلي، أصــمع بــن عـلـي بــن قریــب بــن الملــك عبــد) ٢(
،  ٨/٣٨٩:حبـان البـن الثقـات:فـي تنظـر ترجمتـه)، هــ٢١٦: ت، (والبلدان والشعر باللغة العلم مةأئ
 .١٦٢/ ٤: األعالم و

 .٦/ ١: األدب خزانة) ٣(

 .٧/ ١: األدب خزانة) ٤(

: ینظــر]. ٢٠: البقــرة) [قــاموا علــیهم أُظلــم وإذا( قــراءة تخــریج فــي تمــام أبــي بشــعر اســتدل وـقـد) ٥(
 .٢٠٧/ ١: الكشاف

 .١٣/ ١: لألسنوي الشافعیة طبقات) ٦(
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ً  ولیس منها، وقریبین العصور تلك خارج من أفراد في مشروط  أخـرى لعصـور اسـتثناء
 واالعتبـارات المقـاییس وبكـل جـدیر الشـافعي فاإلمـام... مصـراعیه على للباب فتحاً  أو

حتج الذین... اللغة أهل من یكون بأن ُ ه بلغتهم؛ ی   )١(.»والدار النسب عربي ألنّ

 الشــافعي بكـالم االحتجـاج بوجـوب لغویـون ومــنهم العلمـاء مـن كثیـر صـرح فقـد
  )٢(.والنحو اللغة في

، ــإبراهیم خــتم قــد بالشــعر االحتجــاج  نّ  وأخیــرًا ــن ب ــن یقــول،  هرمــة ب ــة اب :  قتیب
ه) هـ٢١٦: ت( األصمعي عن الرحمن عبد حدثني« یَّـادة ابن الشعر ساقة: قال أنّ َ  )٣(م

ـــن مـــة واب َ ر ـــة،  هَ َ ؤب ُ ـــم،  )٤(ور كَ ـــري وحَ ضَ كـــین) هــــ١٥٠: ت( )٥(الخُ َ : ت( )٦(العُـــذري وم
  .)٧(»أجمعین رأیتهم وقد) هـ١٦٠

 كـالنحو األخـرى، العلـوم فـي أهمیـة مـن لـه لما بالشعر، األدب علماء اهتم وقد
 طبقـــات: منهـــا فـــیهم، القیمـــة الكتـــب وألـفــوا طبقـــات، علـــى الشـــعراء فقســـموا والصـــرف،

محــــي ســــالم البــــن الشــــعراء فحــــول ــــة البــــن والشــــعراء والشــــعر) هـــــ٢٣١: ت( الجُ  قُتیب

                                         
 .١٢٢) : بحث( الشافعي بلغة االحتجاج) ١(

 .٧٩ – ٧٨: النحو وأصول الشاهد ، ٣٤: النحو أصول علم في االقتراح: ینظر) ٢(

تنظـــر   )هــــ١٤٩: ت( .مـــرة بنـــي مـــن وهـــو شـــراحیل، أبـــا یكنـــى أمـــه، ومیـــادة یزیـــد، بـــن الرمـــاح) ٣(
 .٦٥٥/ ٢: والشعراء الشعر: في ترجمته

تنظـر  )هــ١٤٥( .الراجـز العجـاج ابـن وهـو زیـد، بـن سـعد بـن مالك بني من اهللا، عبد بن رؤبة) ٤(
 .٥٠٠ – ٤٩٣/ ٢: والشعراء الشعر: في ترجمته

 .٢٨٤/ ٢: األغاني: في أخباره نظرت) ٥(

 .٤٩/ ٩ ، ١٤١/ ٨ ، ١٠٠/ ٧: األغاني: في أخباره نظرت) ٦(

  . ٦٣٩/ ٢:  والشعراء الشعر) ٧(
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 یكـون أن یصـح ما واإلسالمي الجاهلي الشعر من لنا لیجمعوا ونحوهما،) هـ٢٧٦:ت(
  )١(.العربیة علوم من وغیرها والبالغة والنحو واللغة والفقه للتفسیر مادة

ـــن قســـمهم كمـــا ـــیق اب شِ َ ّ  ر اونـــي َ یر ـــه فـــي )٢(القَ مـــدة( كتاب ُ  الشـــعر محاســـن فـــي الع
  )٣(:طبقات أربع على) وآدابه

 اإلســالم، قبــل عـاش مــن وهـم الجــاهلیین، الشــعراء طبقـة وـهـي :األوـلـى الطبقـة
  .واألعشى القیس، كامرئ

 الجاهلیـة أدرـكوا الـذین وهـم المخضـرمین، الشـعراء طبقـة وهـي :الثانیـة الطبقة
ید،( كـ اإلسالم، من وشطراً  ِب سان َل حَ َ   ).و

 صـدر فـي كـانوا الذین وهم اإلسالمیون، لهم ویقال المتقدمون، :الثالثة الطبقة
رِیر(كـ اإلسالم،   ).والفَرَزْدق جَ

ـار(كــ المحـدثون، لهـم ویقـال المولـدین، طبقـة وهي :الرابعة الطبقة شَّ َ ـرد، بـن ب ُ  ب
ؤاس وأبي ُ   ).ن

ثین طبقـة وهـي الخامسـة طبقات، ست إلى بعضهم وقسمها حـدَ ُ  جـاؤوا الـذین الم
  )٤(.كالمتنبي المتأخرین طبقة والسادسة تمام، كأبي المولدین، بعد

                                         
 .١٠٤: النحو وأصول الشاهد: ینظر) ١(

  )هــ٤٥٦: ت( ،والشـعراء األفاضـل البلغـاء أحـد دي،األز  القیروانـي رشـیق، بن الحسن علي أبو) ٢(
 .١١٠/ ٨: األدباء معجم: في تنظر ترجمته

 .٩٧/ ١: الشعر محاسن في العمدة: ینظر) ٣(

 .١٠٦: النحو وأصول الشاهد: ینظر) ٤(
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، بشـــعرهما یستشــــهد اناألولیـــ فالطبقتـــان ـــا إجماعــــًا ّ  صــــحة فـــالراجح الثالثــــة وأم
  )١(.بكالمها االستشهاد

، بشــعرهما یستشــهد اناألولیــ فالطبقتــان«: البغــدادي یقــول ــا إجماعــًا ّ  الثالثــة وأم
ــن عمــرو أبــو كــان وـقـد بكالمهــا، االستشــهاد صــحة فالصــحیح ــد الـعـالء ب  بــن اهللا وعب

حنون... البصري والحسن إسحاق َل ُ یت الفَرَزْدق ی َ مة وذا والكُم  عدة في... وأضرابهم الرُّ
ت أبیــات ، علــیهم ُأخــذِ ــدین؛ مــن یعــدونهم وكــانوا ظــاهرًا هــم المول  عصــرهم فــي كــانوا ألنّ

  )٢(.»حجاب والمعاصرة

ا ّ ، بشعرهم یستشهدوا فلم الرابعة، الطبقة شعراء أم  عنـد الصـحیح وهـو )٣(مطلقـًا
  )٤(.النحویین معظم

ـــمع مـــا بكـــل مطلقـــة ثقـــتهم تكـــن لـــم األجـــالء وعلماؤنـــا ُ  الطبقـــة فـــي  ُويَ  أو س
ُ   َـــدِيّ  فكـــان الشـــعراء، بـــبعض عِـــن ُ  فقـــد الواحـــدة، ـــن ْ ٍ  ب  ومراكـــز الحیـــرة، یســـكن )٥(زیـــد
ذ، منطقه وسهل لسانه فالن الریف،   )٦(.علیه ذلك فُأخِ

 یوثــق الــذین الـعـرب عـن بالنقــل النحــوي تمســك یجـد ســیبویه كتــاب فــي والنـاظر
ـــذین فصـــاحة درجـــة ببیـــان كثیـــراً  یهـــتم فســـیبویه بعـــربیتهم،  التـــي اللغـــة عـــنهم ســـمع ال

                                         
 .٣٤: العرب عند اللغوي حثبوال ، ١٧٧: وكتابه حیاته – سیبویه: ینظر) ١(

 .٦/ ١: األدب خزانة) ٢(

 .٦/ ١: األدب خزانة: ینظر) ٣(

 .١٥٩: النحو وأصول الشاهد: ینظر) ٤(

 ،العبـد بـن طرـفة طبقـة في وهو القیس، امرئ بني أمراء أحد أیوب، بن حماد بن زید بن عدي) ٥(
 .١٥٠/ ١: والشعراء الشعر و ، ٥٨:  الشعراء طبقات: ینظر. األبرص بن وعبید

 .١٥٠/ ١: والشعراء الشعر: ینظر) ٦(
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 )١٣٨ ( 
 

 اخـــــتالف بحســــب )١(مختلفــــة، بعبــــارات ذلــــك عــــن ویعبــــر كتابــــه، فــــي بهــــا یستشــــهد
 اللغــة إـلـى ویشــیر بعربیتــه، یوثــق ممــن أو الفصــحاء الـعـرب مــن تكــون فـقـد فصــاحتهم،

 مــن عــدد بــذكر یهــتم كمــا قبیلتــه، لـغـة بغیــر تكلــم قــد كــان إذ العربــي عــن ســمعها التــي
 أكثــــر أم العــــرب، مــــن كثیــــر أم قلیــــل نــــاس أم واثنــــان واحــــد أهــــو العبــــارة عنــــه ســــمع

  )٢(.العرب

هــم عـلـى واضــحة داللــة یــدل هــذا كــل  أساســاً  والقــدم الــزمن مقیــاس یجعلــوا لــم أنّ
 عنایتهم هو ذلك صحة یؤید والذي وفصاحته، منه بالمسموع اهتمامهم بقدر للفصاحة
  .الزماني التقسیم مع جنب إلى جنباً  سار الذي المكاني بالتقسیم

  :المكاني التحدید: ثانیا

 فـي عـاش مـن كـل لـیس إذ مكانه، أقرُّوا فقد االستشهاد زمن النحویون أّقر كما
 القبائـل مكـان فحـددوا كالمـه، مـن یؤخـذ االحتجـاج بعصـر المعروفـة الزمنیة المدة تلك

ـــل وهـــي بكالمهـــا، االستشـــهاد یمكـــن التـــي  العربیـــة، الجزیـــرة وســـط ســـكنت التـــي القبائ
ً  القبائــل أجــود« كانـت التــي قــریش: وأهمهـا  عـلـى وأســهلها األلفـاظ، مــن لألفصــح انتقـاء
، وأحسنها النطق، عند اللسان ا إبانة وأبینها مسموعًا ّ  بعـدها یـأتي ثـم )٣(»النفس في عم
ــل ــذین هــم هــؤالء  ــإنّ  وأســد، وتمــیم قــیس« قبائ ــذ ال ــذ مــا أكثــر عــنهم ُأخِ  ومعظمــه، ُأخِ

ـــیهم ـــذیل ثـــم والتصـــریف، اإلعـــراب وفـــي الغریـــب فـــي اتُكـــل وعل ـــائیین، وبعـــض هُ  الطَّ
ة، وبعض َ نان ؤخذ ولم كِ ُ   )٤(.»قبائلهم سائر من غیرهم عن ی

                                         
 . ٢٧١ ، ٢٥٩/ ٢ ، ٤٨٦ ، ٤٧٧ ، ٢٧٤ – ٢٧٣ ، ٢١٠ ، ١٩٨/ ١: الكتاب: ینظر) ١(

 .١٧٠: النحو وأصول الشاهد: ینظر) ٢(

 .١٦٧/ ١: المزهرو  ، ٣٣: النحو أصول علم في االقتراح) ٣(

 .٣٣: النحو أصول علم في االقتراح) ٤(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٣٩ ( 
 

 جمیعـاً  تلتقـي أنّها بید القبائل، بعض بلهجات االحتجاج رفض أسباب وتختلف
ــل هــذه التصــال ســالمتها، عــدم فــي  الــذي الجغرافــي للموقــع نتیجــة أخــرى بلغــات القبائ

 بلغـات منـه فكـاك ال احتكـاك مـن الموقـع هـذا في وجودها یفرضه كان وما فیه، تعیش
 مظنـــة هـــو العـــرب غیـــر مـــن غیرهـــا مـــع القبائـــل اخـــتالط  ـــإّن  )١(عربیـــة، غیـــر أخـــرى

  .اللحن حصول

 عـــن والتنقیـــب البحـــث فـــي أثـــره والكـــوفیین البصـــریین بـــین للصـــراع كـــان وقـــد
 عـفرو  فـي بیـنهم نشـأت التـي والمساجالت المناظرات لتلك  قوداً  لتكون وذلك الشواهد،

 عـلـى مـنهم حرصـاً  وقبـائلهم، الشـعراء توثیـق فـي البصـریون تشـدد فقـد ومسـائله، النحـو
ـمَّ  ومـن األشـعار، روایة في یتوسعون الكوفیین نجد بینما قواعدهم، اطراد  فـي توسـعوا ثُ

 أهـــل یغمـــزون ونســمعهم بمصـــادرهم، یتشــمخون البصـــریون فكــان )٢(االحتجـــاج، دائــرة
ِ  مــــن اللغـــة نأخـــذ نحــــن«: بقـــولهم الكوـفــة ـــة شَ َ ر ـــباب حَ یـــع، وأكـلـــة )٣(الضِّ اِب َ ر َ  وأنــــتم )٤(الی

ها َ ون ُذ أخُ ارِیز  كلةِ  عن تَ َ و ِ  )٥(الشَ اعة َ یخ وب امِ َ   )٧(.»...)٦(الكَو

                                         
 .٥٩: النحوي تفكیرال أصول: ینظر) ١(

 .١٤٦: الرواة األعراب: ینظر) ٢(

ش ودینــار الخشــونة،: بالضــم حرشــةوال البادیــة، فــي إال یكونــون وال صــیادوها، هــم) ٣( ّ  نخشــ :أحــر
 .٢٧٨): ش ر ح( مادة المحیط، القاموس: ینظر. أحرش ضب وكذا لجدته،

 .٩٩/ ٨): ع ب ر( مادة اللسان،: ینظر. الفأر شبه صغیر وابد أو الجرذ، فوق دویبة) ٤(

 تـاج: ینظـر. الحضـر أهـل وآكلهـا ماؤها، المستخرج المجمدة، الرائبة األلبان من نوع: الشواریز) ٥(
 .١٧٧/ ١٥: العروس

 ):خ م ك( مـــــادة العـــــروس، تـــــاج :ینظـــــر .المشـــــبهة المخلـــــالت أو بـــــه، یؤتـــــدم مـــــا :الكـــــوامیخ) ٦(
٧/٣٣٠. 

 .١١٤: النحو أصول علم في االقتراح) ٧(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٤٠ ( 
 

 یتصـف ثقـة الـراوي یكـون أن منهـا الروایـة، لقبـول شروطاً  النحو علماء ووضع
ـن بـالتلقي یكـون األصـل  نّ  قاعـدة جنـي ابـن وقـرر )١(یرویـه، لمـا والضبط بالعدالة ّ  عم

ســتوحش«: فقــال واشــتهرت، فصــاحته عرفــت ُ  تقــوى أن إال أحــد كــل عــن األخــذ مــن ی
  )٢(.»فصاحته وتشیع لغته،

   

                                         
 .٣٤:  اللغة فقه في الصاحبي: ینظر) ١(

 .٩/ ٢: الخصائص) ٢(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٤١ ( 
 

  :ياملَوزَع عند الشعرية الشواهد

ع عنایةإن  َ وز َ  الكثیـر، عـددها مـن ذلـك ویبـدو واضـحة، الشـعریة بالشـواهد  ّ الم
 معظمهـا ونسـب ورجـز، شـعري بیـت مئـة خمس من أكثر الشعریة شواهده عدد بلغ إذ
، الثالثــین یتجــاوز ال قلــیالً   ــددًا  إال قائلیهــا، إـلـى ــین مقســماً  كــان االعتنــاء وهــذا بیتــًا  ب

، البیــت یــذكر مــا وكثیــراً  واللغویــة، الصــرفیة والمســائل النحویــة المســائل   نّ  إال كــامًال
 العلمـــاء طریـــق وهــذا القرآنیـــة، الشـــواهد مــن أكثـــر تكـــن لــم الشـــواهد هـــذه  نّ  المالحــظ
  .القرآنیة الشواهد بإیراد كثیرا یعتنون الذین المتأخرین

ا ّ ع أكثر فقد بهم، احتج الذین الشعراء طبقات أم َ وز َ  بشعراء االستشهاد من  ّ الم
 شـــعراء بشـــعر مستشـــهداً  مضـــى ثـــم ومخضـــرمین، جـــاهلیین مـــن ین،األولیـــ الطبقتـــین

 إال الرابعـة، للطبقـة ینتمـون الـذین المولـدین أبیـات مـن قلیال  دداً  وأورد الثالثة، الطبقة
ـــه  طبقـــة لكـــل وســـأمثل لقائلیهـــا، إثباتهـــا فـــي دور للمحقـــق وكـــان أقـــوالهم، ینســـب لـــم أنّ

 النحـو علـى الشـعري الشـاهد عالجها التي النحویة المسائل بعض مع شعرائها، ببعض
  :اآلتي

  :اجلاهليني الشعراء طبقة: أوال

ع استشهد َ وز َ   :الشعراء هؤالء أبرز ومن ،كثیراً  الطبقة هذه أصحاب بشعر يالم

١ . ْ ْ  لقَ  ؤ ُ ام   : سی

 استشـــهد إذ بشـــعرهم، المصــنف استشـــهد الـــذین الجــاهلیین الشـــعراء أكثـــر وهــو
، وعشـــرین ثمانیـــة فـــي بشـــعره  البـــاء مجـــيء علـــى شـــاهداً  أورده مـــا ذلـــك ومـــن موضـــعًا
  :القیس امرؤ قال كالكاف، التشبیه: عشر الخامس«: فقال كالكاف، للتشبیه



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٤٢ ( 
 

ـــــــــَأ  ـــــــــإْن  ْ ن   تالقهـــــــــا ال حقبـــــــــةعنهـــــــــا  تَ
  

ــــــــــك   ْ  ممــــــــــا فإنّ ثَت بِ  أحــــــــــدَ رِّ جَ ُ ــــــــــالم   )١(ب
  

  )٢(.»كالمجرب الراء، بكسر

ْ   يّ  َ . ٢ ْ َ    ُ ب   :)٣( ِ  ی

( معـاني فـي جاء ما على استدالله منها مواضع، أربعة في بشعره استشهد )  نّ 
َ  ائـتِ  )٤(:الخلیـل وحكـى) لعـلَّ ( بمعنـى تـرد وقـد«: قـال والمشـددة، المفتوحة  أنَّـك السُّـوق

، لنا تشتري   :زید بن عدي وقال...  علكَ  شیئًا

لٌ  ـــــــــــــــــــاذِ ـــــــــــــــــــا أعَ َ رِیكَ  م ـــــــــــــــــــدْ ُ نیتـــــــــــــــــــي  نّ  ی َ   م
  

ٍ  إلِـــى   ة ـــاعَ َ ـــومِ  فِـــي س َ ى أَْوِفـــي الی ـــحَ   )٥( لغَـــدِ  ضُ
  

  )٦(.»)... ما(  علیها تزاد وقد

   

                                         
: مواضــع ثالثـة فـي المؤلـف بـه استشـهد وقـد ، ٧٤: دیوانـه: القـیس المـرئ الطویـل، مـن البیـت) ١(

 البـــاء مجـــيء علـــى: والثـــاني إن، خبـــر وهـــو بـــالمجرب،: قوـلــه فـــي للتأكیـــد البـــاء زیـــادة علــى: األول
 .حیث بمعنى الباء مجيء هو: والثالث – هنا الشاهد موطن وهو – للتشبیه

 .٢٠٦: المغاني مصابیح) ٢(

 طبقــات: فــي تنظــر ترجمتــه، ،تمــیم بــن منــاة زیــد مــن أیــوب، بــن حمــاد بــن زیــد بــن عــدي: هــو) ٣(
 .١٥٦ – ١٥٠/ ٢: والشعراء والشعر ، ٥٨: الشعراء

 .١٢٣/ ٣: الكتاب: ینظر) ٤(

نـــا إال(  ، وفیـــه ١٠٣: دیوانـــه: الطویـــل مـــن البیـــت) ٥( نّ  أن( فیـــه والشـــاهد ،االســـتدالل فیســـقط) تُظ
 .منیتي لعل: بمعنى) منیتي

 .١٦٤: المغاني مصابیح) ٦(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٤٣ ( 
 

َ نْ  َ . ٣ ْ  لعَ  رةت ّ ب   :)١( سي

 مواضــع عشــرة مــن أكثــر فــي أشــعاره ذـكـر، المغــاني مصــابیح كتــاب فــي جــاء
ع به استدل ما منها مختلفة، َ وز َ : فقـال) عَـن( كــ المجـاورة لمعنى الباء خروج على  ّ الم

M  V   U  T : تعـــــالى كقولـــــه بالســـــؤال، تخـــــتص فقیـــــل) عَـــــن( كــــــ المجـــــاروة«

WL)عنترة وكقول... )٢:  

ــــــألتِ   ــــــّال  َ ــــــلَ  س ْ ی ــــــا الخَ َ ــــــةَ  ی َ ن ْ ــــــكٍ  اب الِ َ   م
  

ــــــتِ   نْ    ْ ن ٍ  كُ ــــــة َل اهِ ــــــا جَ َ م ــــــي  َــــــمْ  ِب مِ َل ْ   )٣(تَع
  ج

ا: أراد ّ   )٤(.»تعلمي ال عم

َ  األعشى،. ٤ ْ م ُ ی ْ   نُ م ْ  َ   ُ ب   :)٥( ٍ  ی

ع استشـــهد َ ـــوز َ ، عشـــر ثالثـــة فـــي بشـــعره  ّ الم ـــا«: قوـلــه منهـــا موضـــعًا ّ ـــا( وأم ّ ) إم
ـا مركبـة، وغیـر مركبـة: وجهـین علـى تـأتي فإنّها المشددة المكسورة ّ  أن فهـي المركبـة أم

( مــن مركبــة تكــون : تعــالى كقوـلـه التوكیــد، نــون وتلیهــا ،)مــا( ومــن للجــزاء، التــي)  نْ 

                                         
 بمــا وأجــودهم زمانــه أهــل أشــد مــن وـهـو مخــزوم، بــن قــراد بــن شــداد بــن عمــرو بــن عنتــرة: هــو) ١(

 .١٧٥ – ١٧٠/ ١: والشعراء الشعرو  ، ٦٤: الشعراء طبقات: في تنظر ترجمته ،یده ملكت

 .٥٩: آیة الفرقان، سورة) ٢(

ـــدیوان: معلقتـــه أبیـــات مـــن وهـــو شـــداد، بـــن لعنتـــرة الكامـــل مـــن البیـــت) ٣(  فیـــه والشـــاهد ،١٢٣: ال
 ).تعلمي لم بما: (قوله في عن، بمعنى الباء مجيء

 .٢٠٠: المغاني مصابیح) ٤(

 اإلســالك أدرك جــاهلي بصــیر، أبــا ویكنــى أعمــى، وكـان قــیس، بــن ضــبیعة بــن ســعد مــن: هـو) ٥(
ـ العرب، صناجة یسمى یسلم، ولم عمره آخر في  )هــ١١: ت(،شـعره فـي الصـنج ذكـر مـن أول هألنّ

 .١٨٦ – ١٧٨/ ١: والشعراء الشعرو  ، ٤١:الشعراء طبقات: في تنظر ترجمته
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 )١٤٤ ( 
 

M  i  h   g  f   e   d  c   bL 
 قــال )٢(نـون بغیـر الجـزاء یــأتي وقـد )١(

  :األعشى

ـــــــــــا ّ ـــــــــــا إم َ ن ْ ی َ ً  تَر ـــــــــــاة فَ ـــــــــــالَ  ال حُ َ ـــــــــــا نِع َ ن   َل
  

ـــــــــا   ـــــــــا َ ـــــــــذَلكَ  إنّ َ ـــــــــي م فِ ْ ح َ ـــــــــلُ  ن تَعِ ْ ن َ ن َ   )٣(و
  

ا ّ   )٤(.»...عطف حرف فهي...  بمركبة لیست التي وأم

  :ومنهم) املخضرمون( الثانية الطبقة شعراء:  انياً 

ْ َ   ُ  أبو. ١   :)٥(  يّ  َ  لهُ   ٍ ی

 ثانیهـا«: فقـال) ِ ذْ ( معـاني فـي ذكـره مـا منهـا مواضـع، سـتة فـي بشعره استشهد
ٍ : نحـــو زمــان، اســـم إلیهــا مضـــافاً  تكــون أن ، یومئــذ  إلیـــه المضــاف یحـــذف وقــد وحینئـــذٍ

  :ذؤیب أبو قال أیضا،

ـــــــــــكَ  تُ ْ ی َ ه َ ـــــــــــكَ  عـــــــــــن ن الِب و أمَّ  طِ ـــــــــــرٍ ْ م   عَ
  

ـــــــــــــــــتَ بعافیـــــــــــــــــةٍ    ْ َأن َ یحُ   ذٍ  و ـــــــــــــــــحِ َ   )٦( ص
  

  )٧(.»...به مفعوالً  اسماً  تكون أن وثالثها

                                         
 .٥٧: آیة األنفال، سورة) ١(

 .١٥٢: األزهیة: ینظر) ٢(

 والشـاهد ، ٣٤٨: اللبیـب مغنـيو  ، ١٥٤: األزهیـة فـي وهـو ، ٥٩: الـدیوان: البسیط من البیت) ٣(
 إنـــا( الجـــواب مـــن الفـــاء حـــذف وفیـــه الشـــرط، فعـــل المؤكـــدة النـــون تلحـــق لـــم حیـــث) ترینـــا إمـــا( فیـــه
 ).كذلك

 .١٤١: المغاني مصابیح) ٤(

 المغــرب نحــو مغــزى فـي الزبیــر بــن اهللا عبــد مـع خــرج إســالمي، جــاهلي خالـد، بــن ویلــدخُ : هـو) ٥(
 .٥٤٧/ ٢: والشعراء الشعرو  ، ٥٣:  الشعراء طبقات: في تنظر ترجمته ، هـ ٢٧ سنة فمات

 ، ١٤٤/ ٢:  النحـــو فـــي واألصـــول ، ٨٦/ ١: الهـــذلیین دیـــوان: فـــي وهـــو الـــوافر، مـــن البیـــت) ٦(
ٍ  وأنت: والتقدیر) إذ وأنت: (فیه والشاهد  .یومئذ

 .٧٩: المغاني مصابیح) ٧(
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 )١٤٥ ( 
 

ْ بِ  َ . ٢ ْ  ُ  ی   )١( بیعةَ  َ   ُ ب

ــه البــاء، معــاني فــي جـاء مــا منهــا مــرات، ســبع مـن أكثــر بشــعره استشــهد فقـد  أنّ

M  g : تعـالى كقولـه والتعلیـل، التسـبب«: قال   f    e   d   cL )٢( 
  :لبید قال

َ   َلَــــــــــــــــــــبٌ  ر ــــــــــــــــــــذَّ ِ  تَشَ ول حُ ــــــــــــــــــــذِّ ال   ...ِب
  

  ...)٣(  
  )٤(.»...والسببیة العلیة بین مالك ابن وغایر

ْ   نُ سَّ حَ . ٣   :)٥( t ٍ ابِ ثَ   ُ ب

ــا«: فقــال رجحــه لــرأي بــه اســتدل مــا شــعره ومــن ّ ( وأم ــه، یســتفهم فحــرف)(  ِــمَ   ب
: تقول  دلـیالً  الفتحـة وتبقـى األلـف منه تحذف ثم) ما( علیه تدخل أن لك ثم ذهبت؟  ِمَ 

                                         
 الجاهلیــــة شــــعراء مــــن كــــان العــــامري، كــــالب بــــن جعفــــر بــــن مالــــك بــــن ربیعــــة بــــن لبیــــد: هـــو) ١(

: ت( ،مـات حتـى بالكوفـة وأقـام ، rاهللا رسـول علـى وقـدم اإلسـالم أدرك المعمـرین، وأحد وفرسانها،
 .٢٠٤ – ١٩٤/ ١: والشعراء الشعر ، ٥٣: الشعراء طبقات: في تنظر ترجمته )،هـ٤١

 .٥٤: آیة البقرة، سورة) ٢(

  :وعجزه ، ٣١٧: الدیوان: لبید معلقة من وهو الكامل، من بیت مطلع) ٣(
  أقدامها رواسیا البدي جن

 بعضــها، بعضـها یوعـد: تشـذر العنـق، الغلـیظ وـهـو أغلـب، جمـع: غلـب ، ٢٩٧: األزهیـة: فـي وهـو
. للــذحول معنــاه: بالــذحول: األنبــاري یقــول ، ٩٣: شــرح المعلقــات الســبع: ینظــر. األحقــاد: بالــذحول

: قولــــه فــــي) أجــــل مــــن( بمعنــــى البــــاء مجــــيء فیــــه والشــــاهد. ٥٨٦: الســــبع القصــــائد شــــرح: ینظــــر
 ).بالذحول(

 .١٩٦: المغاني مصابیح) ٤(

 مـن صـحابي وهـو الحسـام، وأبـا الولیـد، أبـا ویكنـى األنصـاري، المنذر بن ثابت بن حسان: هو) ٥(
/ ١: والشـعراء الشـعرو  ، ٨٧: الشـعراء طبقـات: فـي تنظر ترجمتـه )،هـ٥٤: ت( . rالرسول شعراء
٢٢٦ – ٢٢٣. 
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 )١٤٦ ( 
 

 ظنّي وفي )١( M  P  O  N  M  L  KL : تعالى اهللا قال المحذوفة، األلف على
ه  االسـتفهام، حـروف مـن نظائرهـا فـي األلـف أثبـت مـن لغـة فـي األلـف إثبـات یجوز أنّ

  :حسان كقول

ـــــــــــا عَلَـــــــــــى َ نِي  َـــــــــــامَ  م ُ ـــــــــــتِم شْ َ ٌ  ی م ْ ــــــــــــی ئِ   َل
  

   ٍ زیــــــــــــــر ْ ن ــــــــــــــرغَ  كَخِ َ ِ  فــــــــــــــي تَم ــــــــــــــاد َ م َ   )٢(ر
  

  )٣(.»لمه: فتقول الوقف في الهاء علیها تدخل أن ولك... 

  : اججَّ  لعَ . ٤

 الهمــزة معــاني عــن ذكــره مــا منهــا موضــع، مــن أكثــر فــي بشــعره استشــهد وـقـد

  :العجاج وكقول... )٤( M  ¤    £  ¢  ¡L : تعالى كقوله والتوبیخ، اللوم«: فقال

ــــــــــــــــــــــــــاً  ب َ ر ــــــــــــــــــــــــــتَ  َأَط ْ َأن َ ــــــــــــــــــــــــــريٌّ  و َ س ْ ن   قَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــانِ   َالـــــــــــــــــــــــــــدَّهْرُ    َ س ْ اإلن   )٥(دَوَّارِي ِب
  

  )٦(.»شیخ وأنت: أي

   

                                         
 .٤٣: آیة التوبة، سورة) ١(

 علـى( قوـله فیـه والشـاهد. ٨٠: عصـفور البـن الشـعر رائروضـ ،٩٠: دیوانـه: الـوافر من البیت) ٢(
 .علیها الجر حرف دخول مع االستفهامیة) ما( في األلف أثبت حیث) ما

 یثبـت مـن العـرب ومـن« : ٢٣٢/ ٢: أمالیـه فـي الشجري ابن وقال ، ٤٠٤: المغاني مصابیح) ٣(
 .»كذا؟ لما: فیقول األلف

 .٩٥: آیة الصافات، سورة) ٤(

 ، ٢٢٨/ ٣: والمقتضــب ، ٣٣٨/ ١: الكتــاب: فــي وـهـو ، ٤٨٠: دیوانــه: للعجــاج أرجــوزة مــن) ٥(
 .التوبیخ الهمزة أفادت حیث) أطربا: (فیه والشاهد

 .٧٥: المغاني مصابیح) ٦(
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 )١٤٧ ( 
 

، الطبقة شعراء:  الثاً      اإلسالميون الثالثة

  :)١( ُ   دَ  َ  لفَ . ١

، عشر اثني من أكثرفي  بشعره استشهد وقد   : قوله  منها موضعًا

بـــــــــاً  فیـــــــــا جَ ـــــــــى عَ ـــــــــبٌ  حتَّ ْ ی َل ـــــــــبُّني كُ ُ   تَس
  

ـــــــــلٌ  أباهـــــــــا ـكـــــــأنَّ    شَ ْ ه َ ُ  أو ن ـــــــــع جاشِ ُ   )٢( م
  

 ومعناهـا بعـدها یبتـدأ أي ابتـداء، حرف تكون« التي) حتى( لـ دلیالً  جعله حیث
  )٣(.»... االسمیة الجمل على فتدخل الغایة، االستعمال هذا على

٢ . َ   :)٤(یرِ  ج

  : قوله منها مواضع، ثمانیة نصیبه فكان الكتاب، في بشعره استشهد وقد

ــــا َ ن ــــكَ  الــــدُّنیا، فِــــي الفَضــــلُ  َل فُ ْ    َاغِــــمٌ  وَأن
  

   ُ نحــــن َ ، و ْ ــــم كُ َ  َل ، یــــوم ــــلُ  القیامــــةِ ضَ   )٥( َأفْ
  

ْ ( لـ موافقة الالم مجيء على دلیالً  به فجاء ن   )٦( )مِ

                                         
 بینــه األمویــة، الدولــة شــعراء مــن فحــل شـاعر ي،المجاشــع صعصــعة بــن غالــب بــن همــام: وهـ) ١(

 الشـــعرو  ، ١١١: الشـــعراء طبقـــات: فـــي تنظـــر ترجمتـــه .)هــــ١١٠: ت(،مســـتمر هجـــاء جریـــر وبـــین
 .٣٩٢ – ٣٨١/ ١: والشعراء

: المقتضـــــبو  ، ١٨/ ٣: الكتـــــاب: فـــــي وهـــــو ،٥١٨: الـــــدیوان: للـفــــرزدق الطویـــــل مـــــن البیـــــت) ٢(
ــــاني رصــــفو  ،٢/٤١  حیــــث) كلیــــب حتــــى( فیــــه والشــــاهد ، ١٣٧: اللبیــــب مغنــــي ، و ٢٢٧: المب

 .بعدها االسمیة الجملة على دخلت ابتداء حرف )حتى( جاءت

 .٢٣٤: المغاني مصابیح) ٣(

: ت( ،هجــاء النــاس أشــد ومــن األمویــة، الدولــة شــعراء فحــول مــن حذیفــة، بــن عطیــة بــن جریــر) ٤(
 .٣٨٠ – ٣٧٤/ ١: والشعراء الشعر و ، ١١١: الشعراء طبقات: ینظر ) ،هـ١١٠

، ٢٣٤: اللبیــب مغنــيو  ، ١٠٢: الــداني الجنــى: فــي وـهـو ، ٣٦٧: دیوانــه: الطویــل مــن البیــت) ٥(
ْ (  بمعنى الالم جاءت حیث)  لكم نحن(  فیه والشاهد ن  .)مِ

 .٣٧٥: المغاني مصابیح) ٦(
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 )١٤٨ ( 
 

ّ الرُّ  و ُ . ٣   )١(:ةم

ع لــه استشــهد َ ــوز َ ــه فــي  ّ الم ــه اســتدل مــا منهــا مواضــع، عشــرة مــن أكثــر كتاب  ب
ـا«: فقال االستفهام، بهمزة منها استغناء الوصل همزة حذف على ّ  علـى أدخلـت إذا فأم
  :الرمة ذو وقال... االستفهام ألف وتثبت الوصل ألف تسقط فإنه الوصل ألف

 َ ث دَ ْ ــتَح ْ م،  َــنْ   لرَّكْــبُ  اس ِه بــراً  َأشــیاعِ   خَ
  

َ   َمْ    ــع اجَ َ ، ر ْ  القلــبَ ــن ــه، مِ راِب   )٢( َــرَبُ  َأْط
  

  )٤(.»...)٣( M  ½  ¼  »               º  ¹  ¸L : تعالى قوله ومنه

  :)٥( ةّ   َ  یرثِّ ُ  . ٤

  :كثیر قول وأنشد الباء، بمعنى تكون) إِلَى(  نّ  ذكره ما شعره ومن

ى  لكَوَاعِـــــبِ  إِلَـــــى  َهَـــــوْتُ  َ لَقـــــدْ  َ   كالـــــدُّم
  

ــــــــــیضِ    ــــــــــوهِ  ِب جُ ُ نَّ  الو ُ یثُه ــــــــــدِ ُ  حَ ــــــــــیم خِ َ   )٦(ر
  

  )٧(.بكواعب لهوت: أراد

                                         
هی بن عقبة بن غیالن: اسمه) ١( ُ  مـن الثانیـة الطبقـة في سالم ابن وجعله الحارث، أبا ویكنى ش،ب

)١١٧(ت:  تشــبیها النــاس أحســن وكــان اإلســالم، فحــول : الشــعراء طبقــات: فــي تنظــر ترجمتــه. هـــ
 .٤٤٧ – ٤٣٧/ ٢: والشعراء الشعر ، ١٦٥

 ٣٤٢/ ٢: األدب خزانـةو  ، ٣٢٢/ ٢: المحتسـب: فـي وهـو ، ١١: الـدیوان: البسیط من البیت) ٢(
 .االستفهام بهمزة عنها استغناء الوصل همزة حذف حیث) أستحدث: (قوله فیه والشاهد ،

 .٧٥: آیة ص، سورة) ٣(

 .٦٦: المغاني مصابیح) ٤(

 ـعـزة إلـى بنسـبته عــرف المشـهورین، العـرب عشـاق أحــد الخزاعـي، الـرحمن عبــد بـن كثیـر: هـو) ٥(
 .٤٢٣ – ٤١٠: والشعراء الشعر: في تنظر ترجمته ، )هـ١٠٥: ت(، صاحبته

 ، ٢٦٨/ ٢: الشـــجري ابـــن أمـــاليو  ، ٢٨٤: األزهیـــة: فـــي كمـــا ـعــزة لكثیـــر الكامـــل مـــن البیـــت) ٦(
 .بالكواعب: أي) الباء( بمعنى) إلى( جاءت حیث) الكواعب إلى( والشاهد دیوانه، في ولیس

 .١٠٦: المغاني مصابیحینظر: ) ٧(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٤٩ ( 
 

، الطبقة: رابعا   :املولدون الرابعة

ـــدأ المولـــدین  نّ  العلمـــاء مـــن طائفـــة عنـــد المشـــهور ـــدء مـــع قـــوافلهم تب  الدوـلــة ب
عو  العباسیة، َ وز َ  التحقـق وبعـد ، البیت ینسب أن دون مواضع في بشعرهم استدلّ    ّ الم

جد الشعري البیت نسبة من ُ ه و   :منهم المولدین، الشعراء ألحد أنّ

  : الشافعي اإلمام. ١  
  :بقوله استدل فقد

ـــــذاكَ  هَـــــذا    .. تـــــبٌ  وَال ِب نِ  عَلـــــى عَ َ م ـــــزَّ   )١(ال
  

ــة، البــاء حــرف مجــيء عـلـى ــة وهــي« للمقابل  واألعــواض، األثمــان علــى الداخل
، كـاشتریتُهُ  هُ   كافأتُ  بألفٍ َ ٍ  إحسان   )٢(.»بضعف

ُ  ابن. ٢ َ  ْ الم   :)٣( زت

ُصــرح وـلـم َ  الشــاهد تخــریج عنــدو  ،باســمه ی جــد ُ ــه و ــن منســوب أنّ  وال المعتــز، الب
ع قـــال االحتجـــاج، عصـــر عـــن لتـــأخره بشـــعره یحـــتج َ ـــوز َ  یكـــون أن وحقـــه) ِ ذْ ( «:  ّ الم
تُكَ : فتقول جملة، إلى مضافاً  ئْ ،  َامَ  ِ ذْ  جِ یدٌ َ ٌ  وَإِْذ  ز ید َ ٌ  ز م ائِ  الجملـة بعـض حذفت وإذا... قَ

  :الشاعر قال تمامها، قدرت

  

                                         
ــدیوان: الشــافعي لإلمــام البســیط، مــن بیــت عجــز) ١(  ولســان فأصــبحوا*  البیــت وتمــام ، ١١٦: ال

 .للمقابلة الباء تجاء حیث) بذاك: (فیه الشاهد* ینشدهم الحال

 .١٩٩: المغاني مصابیح) ٢(

 كـــان بـــاهللا، المعتصـــم بـــن جعفـــر اهللا علـــى المتوكـــل بـــن محمـــد بـــاهللا المعتـــز بـــن اهللا عبـــد: هـــو) ٣(
: والنهایـــة البدایـــة: فـــي تنظـــر ترجمتـــه )،هــــ٢٩٦: ت(، وثعلـــب المبـــرد ســـمع وقـــد فصـــیحا، شـــاعرا

١١/١٠٨. 



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٥٠ ( 
 

ــــــلْ  َ نَّ  ه َ ع جِ ْ ــــــر ٍ  تَ ــــــال َ ی َ  َ ــــــدْ  َل ن ْ ــــــی ضَ َ ــــــا م َ ن   َل
  

   ُ ش ْ ـــــــــی َ الع َ ـــــــــبٌ  و لِ قَ ْ ن ُ ـــــــــا َ اكَ   ْذ  م َ ان َ ن   )١(أفْ
  

ُ : التقدیر ، منقلبٌ  والبشر   )٢(.»كذلك ذاك إذ أفنانًا

٣ . ُ َ الم   :)٣( نبيت

  :بقوله استدل حیث

ـــــــا َ ـــــــلّ  م ـــــــا كُ َ ـــــــى م َ ُ  یتمن ء ْ ـــــــر َ ـــــــهُ  الم رِكُ دْ ُ   ی
  

  ...)٤(  
 نفـــي إلـــى موجهـــاً  النفـــي كـــان النفـــي خبـــر فـــي) كـــل( وقـعــت إذا« علـــى شـــاهداً 

  )٥(.»األفراد لبعض الحكم ثبوت على بمفهومه النفي ودلّ  خاصة، شمولها

  

   

                                         
 شـــواهد شــرح و،  ١٠/٢٨٩:  األغــاني ینظــرالمعتز، البــن منســوب وهــو البســیط، مــن البیــت) ١(

 ،تمـیم بنـي مـن عرابـيأل هشـام ابـن نسـبه إذ،  ٨٩: اللبیـب مغنـي: فـي وهـو ،١/٢٤٧:اللبیب مغني
 فـــتح: ینظـــر. الجملـــة تمـــام فقـــدر) كـــذلك( وهـــو الجملـــة بعـــض حـــذف حیـــث) ذاك إذ( هفیـــ والشـــاهد
 .١٨/ ١: المجیب القریب

 .٧٩ – ٧٨: المغاني مصابیح) ٢(

ــن أحمــد الطیــب أبــو: هــو) ٣(  وأـقـام بالشــام، ونشــأ) هـــ٣٠٣( ســنة بالكوفــة وـلـد الجعفــي، الحســین ب
: ینظــر )،هـــ٣٥٣: ت(، حداثتــه فــي الشــعر وتعــاطى العربیــة، وعلــم واألدب العلــم وطلــب بالبادیــة،

 .١/١٣١: األلباء نزهة

  :وعجزه ، ٤٦٩:  دیوانه: للمتنبي البسیط من بیت صدر) ٤(
  ) السفن تشتهي ال بما الریاح تجري(
 النفـي تقـدم حیـث) كـل مـا: (فیـه والشـاهد. ٢٢٠: اللبیـب يمغنـ، و  ٢١٩: اإلعجاز دالئل: في وهو
 .األفراد بعض عن الفعل نفي دون الشمول نفي على فالمعنى) كل( على

 .٣٤٠: المغاني مصابیح) ٥(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٥١ ( 
 

املَوزَع شواهد مصادر   :الشعرية  ّ 

ع  نّ  فیــه شــك ال ممــا َ ــوز َ ــن العربیــة نقــل  ّ الم ّ  كــان فـقـد علمائهــا، مــن ســبقه عم
 العلمـاء دیـدن فإن النحویین، من السلف خلفه الذي النحوي بالتراث واسع اطالع على
 وغیــر اآلراء مــن رأي تــرجیح أو مخــالفیهم عـلـى الــرد فــي أو كالمهــم صــحة إثبــات فــي

ع طریقة كانت لذا عنهم، أخذ التي األعالم بأسماء یصرحوا أن ذلك، َ ـوز َ  أخـذ فـي  ّ الم
 مـا بحسـب هـذه اتجاهاتـه نقسـم أن ویمكن اتجاهین، ذات مظانّها من الشعریة الشواهد

  :قسمین على كتابه في إلیه أشار

  .اهللا رحمه سیبویه عن نقله ما: األول

  .العلماء من سیبویه غیر عن نقله ما: الثاني

ا ّ  هـذا وعلـة النحـو؛ تـاریخ فـي عظیمـاً  مكانـاً  تحتـل سیبویه شواهد  إنّ : األول أم
ــه  نّ  ــه )١(والكــوفیین، البصــریین عظمــاء لــه وتتلمــذ) النحــو قــرآن( صــار كتاب  هــو فكتاب

 مصـدر أشـمل كـان وقـد صـاحبه، وفـاة بعـد جاءت التي األجیال إلى وصل كتاب أول
 لغـة مـن ضـخمة مـادة یحـوي وهـو وأهمیـة، ضـبطاً  وأكثرهـا العربي، النحو مصادر من

 بنــوا الــذین الهجــري، الثــاني الـقـرن علمــاء آراء خالصــة وفیــه ñ ونثرهــا شــعرها ñ الـعـرب
  )٢(.البوادي في شافهوهم الذین العرب للغة شخصیة مالحظات على آراءهم

 النحـویین لـدن مـن فائقـة بعنایة الشعریة شواهده حظیت فقد األهمیة لهذه وتبعاً 
ْ  فلم الشواهد، أصحّ  من وعدوها واللغویین، كد َ َخلو ی  تـأثر وقـد كتـبهم،  مـن كتاب منها ی

                                         
 .٤٣: سیبویه كتاب في  الشعر شواهد ، ٤٠: الحلواني محمد :العربي لنحوا أصول: ینظر) ١(

 .٤٤ – ٤٣: سیبویه كتاب في الشعر شواهد: ینظر) ٢(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٥٢ ( 
 

ع َ ـوز َ ، تــأثراً  سـیبویه بكتــاب  ّ الم  النحویــة اآلراء مــن كبیـرة مجموعــة عنــه نقـل إذ واضــحًا
  :منها بشواهدها،

ــا( عــن حدیثــه فــي جــاء مــا ّ هــا المركبــة) أم ــا« أنّ ّ  نحــو فــي التــي فـهـي المركبــة أم
ا: قولك ّ نطلقاً  أنتَ  أم ُ ، انطلقتُ  م  النـون أدغمـت) ومـا أن( حرفین من مركبة فإنّها معكَ
، سـرتُ  سـائراً  كنـت  نْ : تقـدیره )٢(:سـیبویه قـال )١(المیم، في ـ معـكَ  مـن) كـان( ذفتفحُ
ْ  الضمیر، فانفصل وأضمرت، اختصاراً  اللفظ ت   :سیبویه وأنشد منها، عوضاً  ما فزِیدَ

ــــــــــا َ راشــــــــــةَ  أب ــــــــــا خُ ــــــــــ َأمَّ ْ ٍ  ذا  َ َأن فــــــــــر َ   ن
  

ي  ـــــــإنّ    ـــــــوِم ـــــــأكلهم  َــــــــمْ  قَ ُ  تَ ــــــــبع   )٣(الضَّ
  

ــة وهــذه  الحــذف واجــب والفعــل مفتوحــة، وـهـي إال المعنــى بهــذا تكــون ال المركب
  )٤(.»سیبویه قول في بعدها

ه سوى دلیله یكن ولم بقلتها حكم التي المواضع ومن  سـیبویه یحفظـه لـم ممـا أنّ
  :الشاعر قال للمستثنى، جاراً  استثناء حرف تكون إنّها«) : عَدا( في قال المبرد، وال

ـــــــــــــــــا َ حن َ ـــــــــــــــــیَّهم أب ـــــــــــــــــراً  حَ ْ ـــــــــــــــــتالً  أس   وقَ
  

ِ  عَــــــدَا   ــــــمطاء ِ  الشَّ فــــــل ِ  والطِّ ــــــغیر   )٥(الصَّ
  

  

                                         
 .٦١: اللبیب مغني ، ١٥٦: األزهیة: ینظر) ١(

 .٢٩٤ – ٢٩٣/ ١: الكتاب: ینظر) ٢(

 ،٢٩٣/ ١: الكتـاب: فـي وهـو ، ١٠٦: الـدیوان: السـلمي مرداس بن للعباس البسیط من البیت) ٣(
ــة فأمــا) أنــت أمــا( فیــه والشــاهد. ٢٥٩/ ١: المقــرب ، ١٥٦: األزهیــة  فأدغمــت) ومــا أن( مــن مركب

 .الشرطیة) إن( بمعنى وهي المیم، في النون

 .١٤٠ – ١٣٩: المغاني مصابیح) ٤(

 مؤنــث: والشــمطاء ، ٢٠٣/ ٢: المسـالك أوضــح: فــي وهـو منســوبا، أجــده لـم الــوافر مــن البیـت) ٥(
) عـــدا( فیـــه والشـــاهد ، ٢٩١/ ٥: الصـــحاح: ینظـــر. بیاضـــه شـــعره ســـواد خـــالط الـــذي وهـــو أشـــمط،

 .بـالشمطاء الجر عمل حیث



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٥٣ ( 
 

  )٣(.»)٢(المبرد وال )١(سیبویه یحفظه ولم قلیل، وهو

ــالتخفیف كــان( فصــل فــي ذكــره مــا األخــرى المواضــع ومــن ّ  )٤( )ب  تســتعمل هــاأن
  :الفرزدق قول من سیبویه، أنشده ما على منها الرابع فكان أوجه، خمسة على

ــــــــــــررتَ  إذا فكیــــــــــــفَ  َ ِ  م   َ ـــــــــــــوْمٍ  بــــــــــــدار
  

یــــــــــــــــرانٍ    جِ َ ــــــــــــــــا و َ وا لن ُ ــــــــــــــــان   )٥(ِ ــــــــــــــــرامِ  كَ
  

، سـتین مـن أكثـر عددها بلغ وقد كثیر، المواضع من وغیرها  فیهـا نقـل موضـعًا
  .وشواهده سیبویه رأي

  :سیبویه غیر عن نقله ما: الثاني

ع َ وز َ  إلـى بها احتج التي لألدلة نقله مصادر تشیر إذ االطالع، كثیر عالم  ّ الم
ــك، ــمٌّ  مادتــه مــن مــتمكن فـهـو ذل لِ ُ  عــن ذكــره بمــا المصــنف یكتــف لــم لــذا بتفاصــیلها، م

 اختلـف كمـا عـنهم، أخـذ مـا مقـدار اختلـف النحـویین مـن طائفـة إلـى تعـداه بل سیبویه،
  :هؤالء فمن وتصویب، ورد قبول بین منهم موقفه

  : اءالفرَّ . ١

ـا( عـن ذكـره مـا منهـا كثیـرة، مواضـع فـي بشـواهده واستدل ّ : قـال التفصـیلیة،) إم
ـــا( بــــ تـــأتي أن یجـــوز وقـــد« ّ  تكریرهـــا مـــن عـــوض الكـــالم فـــي كـــان إذا مكـــررة غیـــر) إم

                                         
 .٣٠٢: المسالك أوضح: ینظر. بعدا الجر سیبویه یذكر لم) ١(

 .»بعدهما ما ینصب فعالن وخال عدا وأما« : ٤٢٦/ ٤: المقتضب في قال) ٢(

 .٢٩٧: المغاني مصابیح) ٣(

 .٣٥٣: المغاني مصابیح) ٤(

. ١١٦/ ٤: المقتضــــب و ، ١٥٣/ ٢: الكتــــاب: فــــي وهــــو ،٨٣٥: دیوانــــه: الــــوافر مــــن البیــــت) ٥(
 .للتوكید الزائدة) كان( عدت حیث) كرام كانوا لنا وجیران( فیه والشاهد
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 )١٥٤ ( 
 

ما تكلمني أن إما: فتقول ٕ  السـابقة إمـا العـرب حـذفت وقد )١(:الفرّاء قال... تسكت أن وا
  :وأنشد )٢()أو( بها تعني وهي

ـــــــــــمُّ  لِ ٍ  تُ َ  َ ـــــــــــدْ  بـــــــــــدار م ـــــــــــادَ   عَهـــــــــــدُها تقَ
  

ــــــــــــــا   مَّ ِٕ ــــــــــــــَأموات وا ــــــــــــــا أَلَــــــــــــــمَّ  ب َ ه اُل َ ی   )٣(خَ
  

  )٤(.»بأموات أو: أراد

 المهلـة، تخلـف مـع التشـریك« تفیـد) ثُمَّ (  نّ  عنه نقله ما األخرى المواضع ومن
اء، ذكره الناسقة، كالفاء فتكون ّ   :الشاعر قال )٥(الفر

ــــــــــــيِّ  كَهَــــــــــــزِّ  نِ ْ ی دَ ــــــــــــتَ  الرُّ ْ ــــــــــــاجِ  تَح جَ َ ع   اْل
  

ى   َ ــــر ــــبِ  فِــــي جَ ْ ی اِب َ ــــمَّ  اَألن ْ  ثُ ب َ ر ــــَط   )٦( اضْ
  

َ  ولم االضطراب یعقبه األنابیب في جري من الهزَّ  ألنَّ    )٧(.»عنه یتراخ

  :األخفش. ٢

ـا( عـن حدیثـه فـي جـاء  مـا ومنهـا عنـه، نقـوالت عـدة وله َ  معرفـة تكـون التـي) م
،  كلـتُ  مـا: كقولـك الخبـر، ومعنـاه والعائـد، الصـلة وتلزمهـا ،)الـذي( بمعنـى  ومــا الخبـزُ

                                         
 .٣٩٠ – ٣٨٩/ ١: القرآن معاني: ینظر) ١(

 .٧٢/ ١: اإلنصاف: ینظر. العلماء بین خالف الجمل في) أو( بمنزلة) إما( إن) ٢(

: اللبیـــب مغنــي ، و ١٥٢: األزهیــة: فــي وهــو ، ٧١ /٢: دیوانــه: للـفـرزدق الطویــل مــن البیــت) ٣(
 اســـتغناء ســـابقا) إمـــا( یـــذكر ولــم) أو( موضـــع) إمـــا( وضـــع حیــث) بـــأموات إمـــا( فیـــه والشــاهد. ٦٣

 .بالثانیة عنها

 .١٤٦ – ١٤٥: المغاني مصابیح) ٤(

 .٤١٥/ ٢: القرآن معاني: ینظر) ٥(

: الهوامــع وهمــع ، ٥٤/ ٣: اللبیـب مغنــي أبیــات شـرح: اإلیــادي دؤاد ألبــي المتقـارب مــن البیـت) ٦(
 .فاضطرب: أي الفاء على حملت حیث) اضطرب ثم( فیه والشاهد ، ١٣١/ ٢

 .٢٢٣ – ٢٢٢: المغاني مصابیح) ٧(
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 )١٥٥ ( 
 

، شـربتُ  ُ ـهُ  الــذي المـاء ، أكلتُ ، شـربتُهُ  واـلـذي الخبـزُ ُ  ذكــره«: قوـله محـذوف، والعائــد المـاء
  :وأنشد المسائل، كتاب في األخفش

ا َ ن ـــــــدْ جَ َ َ  و ــــــــر ْ م ْ  الحُ ـــــــن ــــــــرِّ  مِ ــــــــا شَ َ ای َط َ   الم
  

ـــــــا   مِ ـــــــاتُ  كَ َط ِب ـــــــرُّ  الحَ ـــــــي شَ نِ َ ِ  ب ـــــــیم   )١(تَمِ
  

 رفـــع روایـــة علـــى هـــذا تمـــیم، بنـــي شـــرُّ  الحبطـــاتُ  هـــم كالـــذي معنـــاه: قـــال...   
  )٢(.»الحبطات
ريّ . ٣   هَ ْ و َ   :)٣( الج
 كتابـــــه إلـــــى وأشـــــار واألدوات، الحـــــروف معـــــاني مـــــن كثیـــــراً  عنـــــه نقـــــل وقـــــد  

  نّ  عنــه نقلهــا التــي المواضــع ومــن المســائل، بعــض عــن الحــدیث عنــد )٤()الصــحاح(
ى( َ و ، بمعنى تكون )٥()سِ دِ ْ ، ذكره: «قال القَص ّ ري وهَ   :الشاعر قال الجَ
  

، فَنَّ ـــــــرِ ْ ى وَألص َ ـــــــو ـــــــة، سِ فَ ْ ی َذ تي حُ حَ ـــــــدْ   مِ
  

تـــــــى   فَ ــــــــيِّ  لِ شِ َ ِ   فـــــــارِسِ  الع ــــــــراف ْ   )٦(اَألج
  

  )٧(.»...الكسر مع بالقصر هشام ابن وضبطه

                                         
 وـهـو) الحمــر فــإن( وفیــه ، ٢٠٥/ ١٠: األدب خزانــة: ینظــر األعجــم، لزیــاد الــوافر مــن البیــت) ١(
 عـلـى بــالرفع) الحبطــات كمــا( فیــه والشــاهد. ٢٣٥/ ٢: الشــجري ابــن أمــالي ، و ٧٤: األزهیــة: فــي
 .زائدة) ما( و بالجر، ویروى الذي، بمعنى معرفة) ما( أن

 .٤٧٣: المغاني مصابیح) ٢(

)، واألدب اللغـة فـي الصـحاح( لـه دب،واأل اللغـة فـي إمامـا كـان الجـوهري، حمـاد بـن إسماعیل) ٣(
 .٤٤٧ – ٤٤٦/ ١: الوعاة بغیة: في تنظر ترجمته )هـ٣٩٦: ت(

 .٤٧٩ – ٢٠٧: المغاني مصابیح: ینظر) ٤(

 قصـــــدت أي فـــــالن، ســـــوى قصــــدت« :قـــــال ،٣٠١/ ٨) : ى و س( مـــــادة الصـــــحاح،: ینظــــر) ٥(
 .»قصده

: دیوانـه فـي وهـو الخطـیم، بـن لقـیس ٣٠١/ ٨) : سـوا( الصـحاح فـي نسـبه الطویل، من البیت) ٦(
: ینظــــر. موضــــع: واألجــــراف. ١٥٠: اللبیــــب مغنــــي و ، ٢٣٦/ ١: الشــــجري ابــــن وأمـــالي ، ١٩٠

 .القصد بمعنى سوى جاءت حیث) حذیفة سوى( فیه والشاهد.  ٢٧١/ ٦: اللغة مقاییس

 . ١٥٠: اللبیب مغني وینظر، ٢٦٧ – ٢٦٦: المغاني مصابیح) ٧(
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 )١٥٦ ( 
 

َ الشَّ  ابنُ . ٤   :)١(  ّ ِ  ج

 ونقـــل للتوكیــد، زیادتهـــا وهــو شــاهده، مـــع )٢( )ِ ذْ ( معــاني مــن معنـــى عنــه نقــل
ــن وتبعــه طرحهــا، واستفصــح) بینمــا( بعــد زیادتهــا )٣(األصــمعي اریــاخت ، اب ّ رِي ــجَ  )٤(الشَّ

  :وأنشد

ــــــــــــــــــا َ ن ْ ی َ ب ُ  فَ ــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــن ُ قُب ْ ر َ   أتانــــــــــــــــــا ن
  

   َ ــــــــــــــــــــق لِّ َ ع ُ ةٍ  م َ و ــــــــــــــــــــكْ َ  شَ ــــــــــــــــــــاد َ   )٥(رَاع وزِن
  

َ  ابن. ٥     : الكم

  :الشاعر قول مالك ابن عن )٦(نقله فمما

مــــــــــــا ْ ه َ مــــــــــــا اللیلــــــــــــةَ   ــــــــــــَي  م ْ ه َ ْ  م ــــــــــــه َ ی   لِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  أَوْدَى   َل ْ ع َ ن ْ  ِب ه َ ی بالِ ْ ــــــــــــــــــــــــــــــر   )٧(وسِ
  

ما( مجيء على دلیالً   ْ ه َ   )٨(.االستفهام على دالة) م

                                         
 البـن اللمـع شـرح( و) األمـالي( مصـنفاته مـن السـعادات، أبـو محمـد بـن علـي بـن اهللا هبة: هو) ١(

 .٣٢٤/ ٢: الوعاة بغیة: في تنظر ترجمته )،هـ٥٤٢: ت() ، جني

 .٨٣ – ٨٢: المغاني مصابیح) ٢(

 .٩٧/ ٤: یعیش البن المفصل شرح: في رأیه: ینظر) ٣(

 .٢٠٨/ ٢: الشجري ابن أمالي: ینظر) ٤(

 ، ١٧١/ ١: الكتـــاب شـــواهد مـــن وهـــو ، ١٠٤: دیوانـــه فـــي لنصـــیب وهـــو الـــوافر، مـــن البیـــت) ٥(
 بــدون) بینــا( جــاءت حیــث) نحــن بینــا( فیــه والشــاهد ، ٤٢٢: اللبیــب مغنــي ، و ٧٨/ ٢: المحتســب

 ).إذ(

 .٥٢٢: المغاني مصابیح: ینظر) ٦(

 البـن المفصـل وشـرح ، ٢٦٥: األزهیـة: فـي وهـو اإلیـادي، ملقـط بـن لعمـرو السـریع مـن البیـت) ٧(
 لالسـتفهام،) مهمـا( جـاءت حیـث) لي مهما( فیه والشاهد. ٣٦٩: اللبیب مغني ، و ٤٤/ ٧: یعیش

 التقــدیر أن الحتمــال البیــت فـي دلیــل وال«إذ یقــول:  ذلـك، غیــر یــرى هشـام ابــن أن إال لــي؟ مـا: أي
 .٣٦٨: اللبیب مغني. »وحدها) ما( بـ استفهاما استأنف ثم) اكفف( بمعنى أمر فعل اسم) مه(

 .٤٣/ ٧: یعیش البن المفصل شرح: وینظر ، ٢٣٦: التسهیل) ٨(
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 )١٥٧ ( 
 

  : األنصاري شامِ   ابن. ٦

 أو) اللبیـــب مغنــي( كتابــه مـــن وخاصــة كاملــة، نصوصــاً  عنـــه ینقــل مــا وكثیــراً 
ـا«: قوـله ومنهـا مـوجز بشـكل ینقلهـا ّ ـاذا( وأم َ  وقـد أوجـه، سـتة علـى: هشـام ابـن فقـال) م
  :تعالى اهللا شاء إن )١(كالمه وسأذكر فیها، الشرح أحسن

ا( تكون: األول َ بید كقول موصولة،) ذَا( و استفهاما) م   :َل

َ  تَســــــــــأالنِ  أال حــــــــــاولُ  مــــــــــاذا المــــــــــرء ُ   ی
  

ــــبٌ    حَ ْ ــــى َأن ضَ قْ ُ ــــاللٌ  أم فی ــــلٌ  ضَ   )٢( وباطِ
  

ا: كقوـلـــك االســــتفهام، بجملتهــــا والمــــراد مــــركبتین، تكــــون أن: الثالــــث...  ــــاَذ َ  لِم
؟ تَ ئْ   :الشاعر وكقول جِ

ـــــا َ ر ی ْ ـــــز ـــــبَ  خُ ا تغل ـــــاَذ َ ـــــالُ  م كُم ب ـــــوِت ْ   نِس
  

  ...)٣(  
ـــع...   موصـــوالً  أو شـــيء، بمعنـــى جـــنس اســـم بجملتهـــا المـــراد تكـــون أن: الراب

  :الشاعر كقول تخریجهم، اختالف على) الذي( بمعنى

ا دَعــــــــــــــى ــــــــــــــاَذ َ ــــــــــــــتُ  م ْ لِم یه عَ قِ ــــــــــــــأتّ َ   س
  

ــــــــــــــــــب وَلَكِــــــــــــــــــن   غیّ ُ نــــــــــــــــــي بالم بِّئِی َ   )٤( ن
  

ا( تكون أن: الخامس...  َ   :الشاعر كقول لإلشارة،) ذا( و زائدة،) م

                                         
ع حكى) ١( َ وز َ  .٣٣٤ – ٣٣٢: المغني. مختصرا هشام ابن كالم يالم

: للفـراء القـرآن معـاني و ، ٤١٧/ ٢: الكتـاب: فـي هو ، ٢٥٤: دیوانه: للبید الطویل من البیت) ٢(
 رفـــع بـــدلیل الـــذي، بمعنـــى) إذا( و اســـتفهاما،) مـــا( اعتبـــرت حیـــث) مـــاذا( فیـــه والشـــاهد ، ١٣٩/ ١

 ).ما( من البدل على) ضالل أم أنحب،( اللفظین

قن  َ ( وعجــزه ٤٩٤: الــدیوان: عطیــة بــن لجریــر البســیط، مــن بیــت صــدر) ٣( ــتَفِ َسْ  الــدَّیرین إِلَــى ی
ـــا ناَن ْ ) بـــال مـــاذا( :فیـــه والشـــاهد. ٨٤/ ١: الهوامـــع وهمـــع ، ٢٥٧ الـــداني، الجنـــى: فـــي وهـــو ،)  تَح
 .االستفهام بها أرید واحدة، جملة) ذا و ما( اعتبرت حیث

 همـع ، ٣٣٣: اللبیـب مغنـي ، ٤١٨/ ٢: الكتـاب: في وهو منسوبا، أجده لم الوافر، من البیت) ٤(
 .االستفهام بهما أرید واحدا اسما) وذا ما( جعلت حیث ماذا،: فیه والشاهد ، ٨٤/ ١: الهوامع
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 )١٥٨ ( 
 

راً  ْ ــــــــــــو َ َ  َأن ْع ــــــــــــر َ ا س ــــــــــــاَذ َ ــــــــــــا م َ   َ ــــــــــــرُوقُ  ی
  

ـــــــــلُ    ْ ب ِ  وحَ ـــــــــل ْ ص َ ـــــــــثٌ  الو تَكِ ْ ن ُ ُ  م یق ـــــــــذِ   )١(حَ
  

ا( تكون أن: والسادس َ ،) م   )٢(.»انتهى...  زائدة) ذَا( و استفهامًا

، ابـــــن مـــــنهم، آخـــــرین علمـــــاء عـــــن ونقـــــل،  )٣(عنـــــه نقلهـــــا أخـــــرى ومواضـــــع ّ ـــــي نِّ  )٤(جِ
اج،     .وغیرهما )٥(والزَّجَ

                                         
 ، ١٨٢/ ١: المحتسـب ، ١٧١: ثعلـب مجـالس: فـي وهـو منسـوبا، أجـده لـم الـوافر، مـن البیـت) ١(

: ینظـر. مقطـوع: وحـذیق منـتقض،: ومنتكـث. لإلشـارة وذا زائـدة، ما عدت حیث) ماذا( فیه والشاهد
 .٤٠/ ١٠): ق ذ ح( مادة اللسان،

 .٤٩١ – ٤٨٨: المغاني مصابیح) ٢(

 .بعدها وما ٢٤٣ بعدها، وما ١٧٩: المغاني مصابیح) ٣(

 .٢٩١ – ٢٨٦: المغاني مصابیح) ٤(

 .٣٥٥: المغاني مصابیح) ٥(
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 )١٥٩ ( 
 

املَوزَع الدين نور ابن طريقة   :الشعرية الشواهد عرض يف  ّ 

ع یجــد المعــاني، حــروف فــي المغــاني مصــابیح كتــاب عـلـى المطلــع   َ ــوز َ  قــد  ّ الم
 النحـو علـى التنـوع هذا نالحظ أن ویمكن الشعري، الشاهد إیراد في متعددة  رقًا  سلك

  :اآلتي
  : امالً  الشعري الشاهد ذكر. ١

 مــع كــامالً  الشــعري الشــاهد یكــون مــا فكثیــراً  اتخــذها، مســلكاً  الـطـرق أكثــر وـهـي
 ذلـك فمـن ذلـك، أمكنـه إن الداللـة بیـان مع البیت، فیها قیل التي والمناسبة القائل ذكر
اء( معاني عن یتحدث وهو قوله َ َ ( كـ المصاحبة«): الب ع َ ثَقَبُ  قال ،) م ُ ّ  الم دي ْ ب َ   )١(:الع

ــــــــــــه تُ ْ ی َ ض، داو ْ ــــــــــــى بــــــــــــالمح ــــــــــــتا حتَّ   شَ
  

بُ    ـــــــــــــــــــــــــــــذِ تَ ْ ج َ د اآلرِيَّ  ی َ و ْ ر ـــــــــــــــــــــــــــــالمِ   )٢(ب
  ج

  )٣(.»...الوتد: والمرود المرود، مع: أي

یر( معاني من وذكر  إلـى نسـبها كلهـا أبیـات، بـثالث لهـا واستشـهد ،)لكـن)  (غَ
ة قول ومنها ،)٤(قائلیها غَ ّ  النَّاِب اني َ ی ْ ب   )٥(:الذُّ

                                         
حص بن عائذ: هو) ١( ُ ِ  َ  بن بة َ  ْ ثَ  بن نم  رددن،:(  قالـه لبیـت بالمثقـب وسـمي رة،كْـنُ  مـن وهو ة، َ اث

: والشـــعراء الشـــعرو  ، ١٠٤: الشـــعراء طبقـــات: ینظـــر. )للعیـــون الوصـــاوص وثقـــبن ...أخـــرى وكـــنن
١/٣١١. 

 فیــه والشــاهد ، ٢٩٧: األزهیــة: فــي وهــو ، ٢٧١: دیوانــه: العبــدي للمثقــب الســریع مــن البیــت) ٢(
 فـي الدایـة بـه تشـد حبل هو: واآلري المرود، مع: أي) بالمرود: (قوله في) مع( بمعنى الباء مجيء

 .٢٨/ ١٤):  ى ر أ(  مادة اللسان،: ینظر. محبسها

 .١٩٧: المغاني مصابیح) ٣(

 .٣٠٢ – ٣٠١: المغاني مصابیح) ٤(

 وفضــله أنامــة، أبــو: ویقــال أمامــة، أبــا ویكنــى جــابر، بــن ضــباب بــن معاویــة بــن زیــاد: واســمه) ٥(
ــن عمــر ســیدنا  ، ٤١: الشــعراء طبقــات: فــي تنظــر ترجمتــه. مــرة غیــر الشــعراء عـلـى tالخطــاب ب

 .١٠٤ – ٩٢: والشعراء الشعرو 
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 )١٦٠ ( 
 

ــــــــبَ   َالَ  ْ ی ْ  عَ م ــــــــیِه َ  فِ ــــــــر ْ ی ْ  َأنَّ  غَ م ُ ُوفَه ــــــــی ُ   س
  

ـــــــنَّ    ِه ــــــــولٌ  ِب ُل ْ  فُ ـــــــن ــــــــبِ   ِــــــــرَاعِ  مِ ائِ تَ كَ   )١(اْل
  

ة وقول غَ ّ  النَّاِب ي دِ ْ ع   )٢(:الجَ

 ً تــــــــى ْ  فَ ــــــــت َل ُ ــــــــه، كم َ  َأخالقُ ــــــــه غیــــــــر   َأنّ
  

  ، ــــوادٌ ــــي  َــــالَ  جَ قِ ْ ب ُ َ  ی ــــن ِ  مِ ــــال َ یــــا الم   )٣( باقِ
  

  : الفَرَزْدَق وقول

ــــا َ م َ نوني و ــــجَ َ َ  س ــــي غیــــر ُ  أنّ ــــن ْ    الــــبٍ  اب
  

ـــي   ْ  وأنّ ـــن َ  مِ ن ْ ی َ ِ  األثـــر ِ  غیـــر   )٤(الزّعـــانف
  

  :األبيات بأنصاف االستشهاد. ٢

ع استشـهد َ ــوز َ  منــه اهتمامـاً  وربُّمــا األبیـات، بأنصــاف المواضـع بعــض فـي   ّ الم
) الم( أحكـام مـن ذكـره مـا ذلـك فمـن ، البیـت شـرطي بأحد یكتفي كأن الشاهد، بموطن

 المسـتغاث بـین للفـرق المسـتغاث أو الضـمیر علـى دخلت إذا إال تُكسر أنّها اإلضافة،
 واستشـهد ،)٥(العطـف حـال فـي وذلـك اللـبس، أمـن عند تكسر ولهذا به، والمستغاث له
  :الشاعر بقول لها

                                         
: الكامــل ، و ٣٢٦/ ٢: الكتــاب: فــي وـهـو ، ١٥: دیوانــه: الــذبیاني للنابغــة الطویــل مــن البیــت) ١(
 .لكن بمعنى غیر جاءت حیث) أن غیر( فیه والشاهد ، ١٢٢: اللبیب مغني و ، ٥١/ ١

 rالنبـي وأتـى جـاهلي، وهـو لیلـى، أبـا یكنـى وكـان كعـب، بـن جعـده مـن قیس بن اهللا عبد: هو) ٢(
 إن: (( rالرسـول فقـال الجنـة، إلـى: فقـال)) لیلـى؟ أبـا أیـن إلـى: (( rاهللا رسـول فقال أبیاتا، وأنشده

: الشـعراء طبقـات: فـي تنظـر ترجمتـه. المنـذر بـن النعمـان أبـا المنـذر ونـادم ،معمراً  وكان)) اهللا شاء
 .٢١٤ – ٢٠٨/ ١: والشعراء الشعر ، و ٥٣

: األزهیــةو  ،٣٢٧/ ٢: الكتــاب: فــي وـهـو ، ١٨٨: دیوانــه: الجعــدي للنابغــة الطویــل مــن البیــت) ٣(
 .)لكن( بمعنى )غیر( جاءت حیث) أنه غیر( فیه والشاهد ، ١٩١

 ، ١٨١: األزهیـةو  ، ٣٢٧/ ٢: الكتـاب: فـي وهـو ، ٥٣٦: دیوانـه: للـفرزدق الطویـل من البیت) ٤(
 .لكن بمعنى غیر جاءت حیث) أني غیر( في والشاهد

 .٣٧٠: المغاني مصابیح :ینظر)٥(
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 )١٦١ ( 
 

...  
  

ـــــــا   َ لرِّجـــــــالِ  ی ـــــــبَّانِ  َل لشُّ ـــــــبِ  وِل َ ج َ   )١( للع
  

  البيت من بقطعة يكتفي قد أنه منهجه ومن. ٣

جتزِئــاً  بیـــت شــطر بـــذكر  یكتفــي قــد ُ  امـــرئ قــول ذلـــك فمــن ، الشـــاهد مــوطن م
  :القیس

ــــــــــــــــدُّ  ُ ــــــــــــــــدي تَص ْ ب ٍ   َــــــــــــــــنْ  وتُ ــــــــــــــــیل   َأسِ
  

  ...)٢(  
  

(  نّ  علــــــى لیــــــدل ســــــاقه الــــــذي ــــــاء، االســــــتعانة معانیهــــــا مــــــن)  َــــــنْ  : أي كالب
  )٣().بأسیل(

 التسـبیب وهـو البـاء معـاني مـن  معنـى علـى شاهداً  به جاء المواضع تلك ومن
  :لبید بقول فجاء، )٤(والتعلیل

ُ   ُلْــــــــــــــــــــبٌ  ر ــــــــــــــــــــذَّ ِ  تَشَ ول حُ ــــــــــــــــــــذُّ ال   ...ِب
  

  ...)٥(  
    

   

                                         
  :وصدره ، ٢٥٦/ ٤: المقتضب: في وهو منسوبا، أجده لم البسیط، من بیت عجز) ١(
) وللشـبان( فیـه والشـاهد ، ٧٤: فـي فق ه ال غـة الصـاحبي: في وهو) ، منسوبا الدار بعید ناء یبكیك(

 .اللبس ألمن به ثاتغسالم في الالم سرتُ   حیث

 تصـــد*  :وتمامــه ، ٤٢: دیوانـــه: معلقتــه فــي القـــیس المــرئ الطویــل، مـــن بیــت صــدر بعــض) ٢(
ــاظرة... وتتقــي أســیل عــن ديتبــو  ــل وجــرة وحــش مــن بن  حیــث) أســیل عــن( فیــه الشــاهد*  مطف

 .الباء بمعنى) عن( جاءت

 .٢٧٩: المغاني مصابیح: ینظر) ٣(

 .١٩٦: المغاني مصابیح :ینظر )٤(

: قولــه فــي) أجــل مــن( بمعنــى البــاء مجــيء فیــه والشــاهد،  ٢هــامش  ١٤٧ســبق تخریجــه ص ) ٥(
 .٥٨٦: لألنباري السبع القصائد شرح: ینظر). بالذحول(
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 )١٦٢ ( 
 

  :الشعري الشاهد تعدد. ٤

 النـوع هـذا علـى دأبـوا الـذین األقـدمین النحـویین سـمت عـن یخـرج لـم بـذلك وهو
 مــن واســتخراجه بالشــواهد، معرفتــه فــي تتجلــى العــالم قیمــة كانــت« إذ االســتدالل، مــن
  )١(.»الحاجة عند إیاها واستحضاره الفصیح، الكالم

عو    َ وز َ ه المسلك هذا یسلك إذ  ّ الم سـناده إلیـه یـذهب مـا صـحة إثبات یروم فإنّ ٕ  وا
 ذـلـك فمــن یؤكــده، أو رأیــه یــدعم ممــا العــرب، كــالم مــن المســموعة الصــحیحة بالحجــة

  :الشاعر قال للتوكید، زائدة تكون الفاء  نّ : «قوله
انـــــي َ ـــــا إِذَا َأر َ    ُـــــدَىً  عَلَـــــى بـــــتُّ  بـــــتُّ  م

  

ـــــثُمَّ    تُ  إِذَا فَ ْ ح َ ـــــب ْ تُ  َأص ْ ح َ ـــــب ْ ـــــا َأص َ ی ادِ   )٢(عَ
  

  :اآلخر وقال

ـــــــــــــي،  َ  عِ َ ز ْ ســـــــــــــاً  إِن تَج فِ ْ ن ُ ـــــــــــــهُ  م تُ كْ َل ْ   َأه
  

َ   َلكــــــتُ  فــــــإِذا   ــــــد ْ ن ي َ لِــــــكَ  فعِ عِ َ ز ْ   )٣(فــــــاج
  

  :اآلخر وقال

ــــــــــا ّ ــــــــــیم بیــــــــــد اتَّقــــــــــى لم ظِ   جرمهــــــــــا عَ
  

ـــــــتُ    كْ َ تَر ي فَ ـــــــاحِ ها ضَ ـــــــدِ ْل بُ  جِ ـــــــَذ ْ ب تََذ َ   )٤(ی
  

  )٥(.»...الخبر في زائدة تستعمل الفاء  نّ  األخفش وزعم

                                         
 .٢٣: النحو في واالستشهاد الشواهد) ١(

: الشـــجري ابـــن أمـــالي وفـــي ، ١٦٨: دیوانـــه: ســـلمى أبــي بـــن لزهیـــر وهـــو الطویـــل، مـــن البیــت) ٢(
 ).فثم( قوله في الفاء زیادة فیه والشاهد ، ١٢٥: اللبیب مغنيو  ، ٢/٣٢٦

: المقتضـب ، و ١٣٤/ ١: الكتـاب: فـي وهـو ، ٧٢: دیوانـه: تولب بن للنمر الكامل من البیت) ٣(
 الـفـاء تجـاء حیـث) فـاجزعي ذلـك فعنـد( فـي والشـاهد ، ٤٦: للرمـاني الحـروف معـاني ، و ٧٦/ ٢
 .زائدا الموضعین أحد في

 فـــي والشـــاهد ، ١٨٠: اللبیـــب مغنـــيو  ، ٢٤٨: األزهیـــة منســـوبا، أجـــده لـــم الكامـــل مـــن البیـــت) ٤(
 المجیــــب القریـــب فـــتح: ینظـــر. بالفـــاء یقتـــرن ال) لمـــا( جـــواب ألن زائـــدة، الفـــاء أن علـــى) فتركـــت(
 .١٢٩ – ١٢٨/ ٢: اللبیب مغني شواهد إعراب

 .٣١٠: المغاني مصابیح) ٥(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٦٣ ( 
 

ْ ( حـذف جـواز علـى بـه اسـتدل ما الشاهد تعدد ومن ـن  التـي للنكـرة الخافضـة) مِ
  :الشاعر قول منه وجعل ،)١(التمییز على النكرة تنصب ثم) كأین( بعد تأتي

 ْ كــــــــائِن َ نــــــــا و ــــــــالً  َل ْ  فَضْ م كُ ْ ــــــــی َل نَّــــــــةً  عَ   وِم
  

ـــــدیماً    َ  وال! قَ ون ُ ر ـــــدْ ـــــنُّ  مـــــا تَ َ ِ  م م عِ ْ ـــــن ُ   )٢( م
  

  :اآلخر وقول

َ   ْــــــــــــرُدِ  ُ  یـــــــــــــْأس ْ  بالرَّجــــــــــــا، اْل ـــــــــــــأیِّن   فَكَ
  

ــــــــــمَّ  آلِمــــــــــاً    ُ  حُ ه ُ ــــــــــر ْ س ُ َ  ی ــــــــــد ْ ع َ ٍ  ب ــــــــــر ْ س   )٣( عُ
  

ع اهتمــام األول الفصـل فــي  تقریرنـا ومـع .٥ َ ـوز َ  أواله فإنــه الكـریم، بــالقرآن  ّ الم
 إذا الفصـــل هــذا فــي نــراه خــرى،األ  الســماعیة األدلــة مــن غیــره أواله مــا فاقــت عنایــة
ـــه الشـــعري الشـــاهد مـــع القرآنـــي الشـــاهد اجتمـــع  الشـــاهد یقـــدم المواضـــع غلـــبأ فـــي فإنّ

ْ ( أن ذكــــره مــــا المواضــــع تلــــك فمــــن،  القرآنــــي ــــن  العمــــوم علــــى للتنصــــیص تجــــيء) مِ
ْ ( زدت فـــإذا... بزیادتهـــا ـــن  فـــي التنصـــیص حیـــز إلـــى االحتمـــال حیـــز مـــن أجریتـــه) مِ

+        M : تعالى قوله  فجاء ،)٤(النفي عموم استغراق   *  )    (  'L 
 على مقدماً ،  )٥(

  :الشاعر قول

                                         
 .١٧١ – ١٧٠/ ٢: الكتاب: وینظر ، ٣٥٧: المغاني مصابیح: ینظر ) ١(

 همــــع فــــي وصــــدره ، ٢٠٤: اللبیــــب مغنــــي: فــــي وهــــو منســــوبا، أجــــده لــــم لطویــــلا مــــن البیــــت) ٢(
 مـــا ونصــب كــأین، بعــد) مـــن( حــذف حیــث) فضــال لنـــا وكــائن( فیــه والشــاهد ، ٢٥٥/ ١: الهوامــع

 .التمییز على بعدها

/ ٤: المســالك أوضـحو  ، ٢٠٤: اللبیـب مغنـي: فـي وهـو منسـوبا، أجـد ولـم الخفیـف، مـن البیـت) ٣(
 .قبله كالذي وبیانه) آلما ، وكأین( فیه والشاهد ، ٢٥٥/ ١:  الهوامع همع و ، ١٢٧

 .٤٦٢: المغاني مصابیح:  ینظر) ٤(

 .٩١: آیة المؤمنون، سورة) ٥(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٦٤ ( 
 

ـــــا َ ْ  فَم ـــــت َل َ م ْ  حَ ـــــن ٍ  مِ ـــــة اقَ َ   ظَهِْرهَـــــا َ ـــــوْقَ  ن
  

ـــــــــرَّ    َ ـــــــــةً  وَأَوْفَـــــــــى َأب مَّ ْ  ذِ ـــــــــن ِ  مِ ـــــــــد مَّ حَ ُ   )١(م
  

  : نفسها القصيدة من بيت من أكثر إيراده. ٦

ع یكتفي ال َ وز َ ما الشعري، الشاهد من بقطعة استدالله في  ّ الم نّ ٕ  ذلـك یتجـاوز وا
 فـي القـارئ یضـع حتـى بعـده، أو الشـاهد قبـل نفسـها، القصـیدة مـن ثالثـة أو بیتین إلى

  :الشاعر قول ذلك فمن وسیاقه، الشاهد جوِّ 

ـــــــاِ    قفْـــــــتُ  َ ـــــــیالً  یه ها  َـــــــيْ  أصِ َل ـــــــائِ َ   ُأس
ـــــــــــــــــــــا یـــــــــــــــــــــاً  َ   وارّي   ّال  َ هـــــــــــــــــــــا م ُ ن   أبیّ
  ج

   ْ ــــــت یّ ابــــــا عَ َ و ــــــا جَ َ م َ بعِ  و ّ ْ  بــــــالر ــــــن ِ  مِ ــــــد   َأحَ
ـــؤي النّ َ ضِ  و ْ و ـــالحَ ِ  كَ ومـــة ظُل َ لـــد بالم جَ   )٢(اْل

  

 الـذي مـن النقطاعـه تقـدیر كـل علـى المسـتثنى نصـب اختیـار على دلیالً  جعله
  )٣(.قبله

   

                                         
ّ  لكِ  نـیم َ  بـن ألنس الطویل من البیت) ١(  ٦٢٣/ ٢: والشـعراء الشـعر فـي تیبـةُ   ابـن نسـبه كمـا نـاني
 عمــوم عـلـى للتنصــیص) مــن( جــاءت حیــث) ناقــة مــن( فیــه والشــاهد ، ٢٣٥: األزهیــة: فــي وـهـو ،

 .النفي

 ، ٣٢١/ ٢: الكتـــــــاب: فـــــــي وهمـــــــا ، ٣٢: دیوانـــــــه: الـــــــذبیاني للنابغـــــــة البســـــــیط مـــــــن البیتـــــــان) ٢(
: عیـت الغـروب، قبـل الوقـت: أصیال. ٢٦٩: اإلنصافو  ، ٧٧: األزهیة و ، ٤١٤/ ٤: المقتضبو 

 بـطء، بعـد إال أعرفهـا مـا: أبینهـا مـا ألیـا ة،الدابـ محـبس وهـو آرایـة، أو آري جمع: األواري عجزت،
) أواري إال( فیـــه والشـــاهد. ٣٧٣/ ١٢: اللســـان: ینظـــر. الخیمـــة حـــول التـــراب مـــن الحـــاجز: النـــؤي

ّ  المنقطع، االستثناء على بالنصب  .٦٧: العربیة في اللمع: ینظر). أحد( جنس غیر من هاألن

 .١١١: المغاني مصابیح: ینظر) ٣(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٦٥ ( 
 

  :الرواية بتعدد اعتناؤه. ٧

ا ّ قـل التـي الطـرق  هـمّ  مـن الشـفویة الروایـة كانت لم ُ  السـیما الشـعر، بواسـطتها ن
ُصــــیب مــــا الشــــعر أصــــاب فقــــد جیــــل، إلــــى جیــــل مــــن واإلســــالمي منــــه، الجــــاهلي  ی

 لهـــاتین والعلمـــاء اـلــرّواة فتصـــدَّى نقـــص، أو زیـــادة مـــن األخـــرى المرویـــة المســـموعات
 مـن صـدق علـى والحـرص الروایـة فـي قـة لدّ  ñ اسـتطاعتهم قدر على  وتحروا اآلفتین،
 اختلفـوا فكـذلك ألصـحابها، القصـائد نسـبة فـي یختلفـون الـرواة كان وكما عنهم، یروون

 شـواهد بعـض في الروایات تعددت ولهذا لألشعار، نلقهم عند األلفاظ بعض روایة في
 مــن یتخــذوا وـلـم صــحیحة، روایــات للشــاهد المتعــددة الروایــات اللغویــون َوَعــدَّ  الشــعر،
ــیالً  الشــعر مــن بیــت فــي اختالفهــا ــه االستشــهاد جــواز عــدم علــى دل  صــحة عــدم أو ب

  )١(.الروایة

عو  َ ـــوز َ َ  لـــم  ّ الم  تعـــدد إلـــى واإلشـــارة للشـــاهد المختلفـــة الروایـــات ذكـــر عـــن یتـــوان
  :ذلك فمن الروایات، تلك بتعدد المختلفة وأحكامها دالالتها

 فــــي األخـــرى، علـــى إحـــداها یفضـــل أن دون الروایــــات تعـــدد مـــن ذكـــره مـــا. أ
ــا( اتصــال َ ــدة) م ـــ الزائ یــتَ ( ب  إعمالهــا فیجــوز باألســماء، واختصاصــها معناهــا فیبقــى) َل

همالها، ٕ   :النابغة بیت وأنشد وا

ــــــــا  َالَ   الَــــــــتْ  َ تَم ْ ی ُ  هَــــــــذَا َل ــــــــام َ م حَ ــــــــا اْل َ ن   َل
  

ــــــــــا إلــــــــــى   َ ن تِ َ ام َ م ــــــــــفَهُ   َوْ  حَ ْ   )٢( َ قَــــــــــدِ  نِص
  

  

                                         
  .٣٤٧: سیبویه كتاب في الشعر شواهد: ینظر) ١(

 ، و ١٣٧/ ٢: الكتــــاب شــــواهد مــــن وهــــو ٣٦:  دیوانــــهالذبیاني، للنابغــــة البســــیط مــــن البیــــت) ٢(
) الحمــام( فیــه والشــاهد ، ٥٨/ ٨: یعــیش البــن المفصــل شــرح ، و ٣١٨ ، ٢٩٩: المبــاني رصــف
همال إعماال والنصب بالرفع روي حیث ٕ  ).لیتما( لـ وا



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٦٦ ( 
 

  )١(.»بالوجهین ویروى«:  وقال

یـتَ ( كـون سیبویه وجوز  بـأن وذلـك الرفـع، روایـة علـى عاملـة البیـت هـذا فـي) َل
ا( تجعل َ یتَ : والتقدیر موصوفة، نكرة أو موصولة) م ـا َل َ ُ  هَـذا هُـو م ـا( فــ لنـا، الحمـام َ ) م

یتَ ( اسم   )٢(.صفتها أو) ما( صلة والجملة) هذا( وخبره محذوف، مبتدأ) هو( و) َل

  :الفرزدق بیت في الروایة اختالف من ذكره ومما. ب  
ضـــــــــــبُ  ــــــــــــا  نْ  َأتَغَ َ ن ـــــــــــة ُأذْ َ ب ْ ی تــــــــــــا قُتَ   حزَّ

  

هــاراً    ـــبِ  ولــم جِ ضَ ِ  تَغْ ــل تْ مِ  ابــن لقَ   )٣(خـــازِ
  

 )٤(الكـــوفیین، قـــول علـــى) إذ( بمعنـــى وتكـــون) إن( همـــزة بكســـر فیـــروى«: قـــال  
 أن المســـتقبل فـــي تبـــین أن أتغضـــب: أي )٥(التبیـــین، معنـــى علـــى لبصـــریونا ویحملهـــا

زتا قتیبةَ  ُأذني   : اآلخر قال كما مضى؟ فیما حُ
ــــــــا إِذَا َ ا م َ ن ْ ــــــــب َ تَس ْ نِي  َــــــــمْ  ان ــــــــدْ ل ــــــــةٌ  تَ َ یم ئِ   َل

  

  ...)٦(  

                                         
 .٤٦٩/ ١: اإلیضاح شرح في المقتصد: وینظر ، ٣٩١: المغاني مصابیح) ١(

 .١٣٩ – ١٣٨/ ٢ ، ٢٨٣ – ٢٨٢/ ١: الكتاب: ینظر) ٢(

/ ٣: الكتــاب: فــي وهــو ، ) خــازم ابــن لیــوم( وفیــه ٨٥٥: دیوانــه: للـفـرزدق الطویــل مــن البیــت) ٣(
 . المصنف أوضحه ما فیه والشاهد. ١٦١

 بالفعـل متعلـق) إذ( بمعنـى للتعلیـل حـرف بالكسـر) إن( وعنـدهم ، ٦٣٢/ ٢: اإلنصاف: ینظر) ٤(
 محــل ال تعلیلیــة) حزتــا قتیبــة إذنــا( وجملــة عنــه، خبــر) حزتــا( وجملــة مرفــوع،) أذنــا( و ،) أتغضــب(
 .٦٧ – ٦٦/ ١: اللبیب مغني شواهد إعراب المجیب القریب فتح: ینظر. اإلعراب من لها

ــب) إذنــا( شــرطیة، بالكســر) إن( وعنــدهم) ٥(  وهــو بعــده، المــذكور یفســره محــذوف لفعــل فاعــل نائ
 لفعـــل مفســـرة والجملـــة فاعـــل، نائـــب واأللـــف للمجهـــول، مبنـــي مـــاض فعـــل) زتـــاح( و الشـــرط، فعـــل

 ومـا الشـرطیة) إن( و قبلـه، مـا علیـه دل محـذوف الشـرط وجـواب اإلعـراب، مـن لها محل ال الشرط
 .٦٧/ ١: المجیب القریب فتح: ینظر. للغضب وسبب تعلیلیة علیه دخلت

 ، ١٢٥/ ١: اللبیــــب مغنــــي أبیــــات شــــرح ،الفقعســــي صعصــــعة بــــن لزائــــد الطویــــل مــــن البیــــت) ٦(
 معنــى ورود فیــه والشــاهد. ٢٣: اللبیــب مغنــي :فــي وـهـو )بــدا بــه تقــري أن مــن تجــدي وـلـم( :وعجــزه
 .لئیمة تلدني لم أنه یتبین أي التبیین،
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 مفتخــر افتخــر إن أتغضــب: واألصــل المســبب، مقــام الســبب إقامــة عـلـى: أي  
 الخلیـل وقال الغضب، سبب هو الذي لالفتخار سبب الحز إذ قتیبة؟ أذني حزه بسبب
  )٢(.»)١(أذنا ألن: أي الهمزة، فتح الصواب: والمبرد

( في قوله الروایة فیه تعددت ومما. ج  معنـى علـى الخبر« لـ أنّها ومعانیها)  َمْ 
 جــواز تمــیم بنــي لغــة أنَّ  ـقـوم وزعــم) ... ُربَّ ( بـــ تخفــض كمــا بهــا وتخفــض التكثیــر،

، كان إذا تمییزها نصب   :الفرزدق قول روي وقد مفردًا

ــــــــة  َــــــــمْ  مَّ ــــــــا َ ــــــــكَ  عَ َ ُ  ی رِیــــــــر ٍ  جَ ــــــــة اَل خَ َ   و
  

ْ  َ ــــــدْ   َــــــدْعَاءَ    ــــــت َ ب َل ــــــارِي َعلَــــــيَّ  حَ شَ   )٣(عِ
  

ا ونصبها، عمة بخفض   ّ  ویكـون اسـتفهامیة، تقـدیرها علـى أو اللغـة هـذه على إم
 فقـــد یخـــدمنني؟ كـــن الالتـــي عماتـــك بعـــدد أخبرنـــي: أي الـــتهكم، االســـتفهام هـــذا معنـــى
ـــة( برفـــع ویـــروى! نســـیته ّ م  )عدالفبــــ( وصـــفها )٤(بهـــا االبتـــداء وســـوغ االبتـــداء، علـــى) عَ

، أو  رفًا ) كَم( وتكون المخاطب، إلى باإلسناد وتخصیصها  محـذوف والتمییـز مصدرًا

                                         
 ثـم أذنـا، ألن: أي الهمـزة بفـتح) أذنـا أن( والمبـرد الخلیـل عند وهي ، ٢٣: اللبیب غنيم: ینظر) ١(
 اســـمها: المبـــرد رأي وعلـــى الثقیلـــة، مـــن المخففـــة أن المبـــرد وعنـــد الناصـــبة، أن الخلیـــل عنـــد هـــي

ــة إذنــا( وجملــة الشــأن، ضــمیر  واســمها مــن المــؤول والمصــدر) أن( خبــر رـفـع محــل فــي) حزتــا قتیب
 لحــز قــیس لبطـون أتغضــب: والتقـدیر مقــدرة، التعلیـل بــالم جـر محــل فـي مصــدر تأویـل فــي وخبرهـا

 .٦٨/ ١: المجیب القریب فتح: ینظر). أتغضب( بـ متعلقا والمجرور الجار ویكون قتیبة، أذني

 .١٨٣ – ١٨٢: المغاني مصابیح) ٢(

ـــة... خالـــة كــم(  وفیـــه ٤٥١: دیوانـــه: الكامــل مـــن البیــت) ٣( ّ  ٧٢/ ٢: الكتـــاب: فـــي وهــو ، ) وعم
ـــالرفع ١٦٦/ ٢ بالنصـــب، ١٦٢/ ٢ ، بـــالجر : اإلعـــراب صـــناعة ســـرو  ، ٥٨/ ٣: المقتضـــب ، وب

 صـــفات مـــن وهـــو قـــدمیها، ظهـــور علـــى تمشـــي التـــي: فـــدعاء. ٢٠٢: اللبیـــب مغنـــيو  ، ٣٣١/ ١
ــیس أشــهر، عشــرة حملهــا بلــغ التــي الناقــة عشــراء، جمــع: عشــاري اإلمــاء، : ینظــر. لــبن للعشــار ول
ـــة... عمـــة كـــم( فیـــه والشـــاهد ، ٢٦٥/ ٤ : اللغـــة مقـــاییس معجـــم ـــالرفع روي فقـــد) وخال  والنصـــب ب
 القریـب فـتحو ،  ٣١٨/ ١: فـي النحـو األصـول: ینظـر. المصـنف أوضحه الذي النحو على والجر،
 . ١٨٣/ ٢: اللبیب مغني شواهد إعراب المجیب

 .٣٢٦/ ١: عقیل ابن شرح: ینظر) ٤(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٦٨ ( 
 

، أو وقتــاً   َــمْ : أي ْ ( و حلبــًة ــت َ ــة خبــراً ) حلب ــة، للعمَّ  وإال محــذوف األخــرى وخبــر والخال
  )١(.»حلبتا قد: لقیل

لِفَ «: وقال الزائدة،) ال( ذكر. د تُ   :الشاعر قول روایة في واخْ

ى َ ُ  َأب ه ودُ لَ   َ  جُ ُخْ ْ  الب ت َل جَ َ ع ِ  واستْ ه   ِب
  

  ) ْ ــم َ ع َ ْ )ن ــن ــى مِ تَ ُ   َ  فَ ــع َ ن ْ م َ َ  ی ــود ــه الجُ ُل اتِ   )٢(قَ
  

 قــال« )٣(:الحجــة فــي عـلـي أبــو قــال زائــدة،) ال(  نّ  عـلـى) البخــل( بنصــب روي  
ى:  لعربُ  فَسَّرتِ : الحسن أبو َ ُ  أب ه ودُ ، جُ ،) ال( وجعلـوا البخلَ ـونس وذكـر حشـوًا ُ  أبـا  نّ  ی

مــرو ــن عَ  تكــون قــد) ال(  نّ  علیــه، مضــافة) ال( ویجعــل) البخــل( یجــر كــان الَعــالء ب
ــه تــرى أال والبخــل، للجــود ْ : قیــل لــو أنّ ، امنــع  )٥(ومــنهم... )٤(منــه جــوداً ) ال( كــان الحــقَّ

  )٦()».ال( من البدل على نصبه یتأول من
                                         

 .٣٥٠: المغاني مصابیح) ١(

 األضــدادو  ، ٢٩٤/ ٢: لألخفــش القــرآن معـاني فــي وـهـو منســوبا، أجـده لــم الطویــل، مــن البیـت) ٢(
 مغنــيو  ، ٣٥/ ٢: الخصــائصو  ، ١٦٩/ ١: الفارســي عـلـي ألبــي الحجــةو  ، ١٣٣: األنبــاري البــن

 أي خـل،بلل التـي) ال( بــ ینطـق أن لجـوده أبى كریما رجال یمدح الشاعر أن: ومعناه. ٢٧٥: اللبیب
 وذلـك قتلـه، وإن الجـود یمنـع ال فتـى من صادرة كونها حالة) ال) (نعم( وسبقت البخیل، یقولها التي

 ٢/٦٣٤: للسـیوطي اللبیـب مغنـي شـواهد شـرح: ینظـر. ویذله اإلنسان یقتل والفقر یفقر، الجود ألن
 عـلـى البخــل نصــب مــن روایــة فــي وذلــك زائــدة،) ال( وقعــت حیــث) البخــل ال: (قولــه فیــه والشــاهد ،

ــه مفعــول أنــه  ال( الجــر روایــة عـلـى وأمــا المصــنف، أراده الــذي الشــاهد مــوطن وـهـو) أبــى( للفعــل ب
 ِ  لـــ بــه مفعــول نصــب محــل فــي الحكایــة عـلـى مبنــي اســم) ال( عنــدها ألن االستشــهاد فیســقط) البخــل

ــى( ــدة غیــر هــي: وقیــل إلیــه، مضــاف والبخــل مضــاف، وـهـو) أب ) البخــل ال( النصــب روایــة فــي زائ
 ادعـي إن كـل مـن كـل بـدل أو اشـتمال بدل وهو منها، بدال) البخل( به مفعوال) ال( تجعل أن وذلك
 القریــــب فــــتح ، ٢٤٥/ ١: واإلعــــراب البنــــاء علــــل فــــي اللبــــاب: ینظــــر. البخــــل هــــو) ال( نفــــس أن

 .٣٣٨/ ٢: المجیب

 .١٦٩/ ١: الفارسي علي ألبي الحجة: ینظر) ٣(

 .٢٩٥/ ٢: لألخفش القرآن معاني: ینظر) ٤(

عرابه القرآن معاني: ینظر) ٥( ٕ  .٣٢٣/ ٢: للزجاج وا

 .٤٤٤: المغاني مصابیح) ٦(
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 أمكـن، إن األوجـه توجیـه فـي الخـالف إلـى مشـیراً  بهـا اعتنـى )١(أخرى ومواطن
 فهـذا حولها، أثیرت التي واآلراء الروایات على الواسع واطالعه تمكنه على ذلك ویدل

 یتصــور كمـا تحتهــا طائـل ال تعبیــرات مـن اســتكثار مجـرد« لــیس بـه اهــتم الـذي التعـدد
 دالـلــة ذات األوجـــه هـــذه  نّ  معنـــاه لـــیس تعبیـــري وجـــه مـــن أكثـــر جـــواز وإن بعضـــهم،

ما تشاء، أیها تستعمل أن الحق لك  إنّ  واحدة، معنویة نّ ٕ  أردت فإذا داللته، وجه لكل وا
 مختلفــان تعبیــران یــؤدي أن یمكــن وال یؤدیــه الــذي التعبیــر تســتعمل أن ـلـزم مــا معنــى
  )٢(.»واحداً  معنى

 مســألة فـهـي بــه، االحتجــاج فــي یقــدح ال الشــعر فــي الروایــة اخــتالف  إنّ  هــذا،
قَرَّة ُ عترف م ُ هـا العلمـاء؛ جمهـور لدى بها وم  اعتمـد التـي الشـعریة الشـواهد ـلوازم مـن ألنّ
 أمـــراً  الروایـــة اخـــتالف فلـــیس تـــدون، أن قبـــل طـــویالً  زمنـــاً  الشـــفویة الروایـــة علـــى فیهـــا

ستنكراً  ُ   )٣(.ثقة الراوي دام ما م

  

   

                                         
 .٤٨٦ ، ٤٧٣ ، ٤٦٨ ، ٤٣٣ ، ٢٦٩ ، ٢٦٨ ، ٢٤٠ ، ٢٣٥: المغاني مصابیح: ینظر) ١(

 .٦/ ١: النحو معاني) ٢(

 .٢٤: الشعریة سیبویه شواهد في الروایة اختالف: ینظر) ٣(
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  :األحكام بتعليل اهتمامه. ٨

 تعلیـل، غیـر مـن إیـراده مـن الـنفس فـي آكـد معلـالً  الحكـم إثبـات  نّ  المقـرر من
ع اهتم لذلك َ وز َ  مـن خالیـة سـهلة عللـه جـاءت وقـد مصـنفه، في كثیراً  الجانب بهذا  ّ الم

  :ذلك فمن التعقید،

ــه جــاء مــا. أ  ذهنیــاً  ویكــون«: فقــال )١(الــذهني، للعهــد) لا(  نّ  علــى مســتدالً  ب

  :الشاعر وكقول )٢( M  ¤  £  ¢  ¡L : جالله جل اهللا كقول

ـــــــــرُّ  َ لَقَـــــــــدْ  ُ ِ  عَلَـــــــــى َأم ـــــــــیم ئِ ـــــــــبُّني اللَّ ُ س َ   ی
  

تُ َ     ْ ـــــــــی ـــــــــمَّ  مضَ ینـــــــــي  َ :  ُلْـــــــــتُ  ثُ نِ ْ ع َ   )٣(ی
  

 بعــده الجملـة قُـدرت النكــرة مـن قربـه وألجــل النكـرة، مـن المعنــى فـي یقـرب وهـذا
  )٤(.»حاالً  ال وصفاً 

( ذكر. ب قطعة)  َمْ  ْ ن ُ  النقطاعها منقطعة وسمیت منقطعة، تكون أن«: فقال الم
ا ّ  لهـا مـالزم وهـو أحـدها معـان، ثالث ولها بنفسه، قائم الكالم من بعدها وما قبلها، عم

ه اإلضـــراب،: یفارقهـــا ال ـــلْ ( كــــ وحـــدّ َ M  c : تعـــالى قوـلــه ومنـــه)... ب   b   a  `

                                         
﴾ الرســـول فرعـــون فعصـــى رســـال فرعـــون إلـــى أرســـلنا كمـــا: ﴿تعـــالى كقولـــه ذكریـــا یكـــون وقـــد) ١(
] ٣: المائـدة﴾ [دیـنكم لكـم أكملـت الیـوم: ﴿تعـالى كقولـه حضـوریا یكـون وقد ،] ١٦ – ١٥: المزمل[

 .٥١ – ٥٠: اللبیب مغني: ینظر. 

 .٤٠: آیة التوبة، سورة) ٢(

: الكتــاب: ســلول بنــي مــن رجــل قائلــه  نّ  الكتــاب فــي وورد منســوبا، أجــده لــم الكامــل مــن البیــت) ٣(
 أمــالي،  ٢٧٣: األزهیـةو  ، ١٦٣: اإلعجـاز دالئــل ، و ٣٣٠/ ٣: الخصـائص :فـي وهـو ، ٢٤/ ٣

ــیم( فیــه والشــاهد ، ٣٥٧/ ١: األدب خزانــة ، و ٣٠٢/ ٢: الشــجري ابــن  فیــه أل جــاءت حیــث) اللئ
 وقــد ،)اللئــیم( لـــ صــفة) یســبني( فأعربــت التعریــف، اللفــظ تفــد لــم وألجلــه الــذهني، العهــد بهــا مــرادا
 .٣٥٧/ ١: األدب خزانة ، ٤٨٠: اللبیب مغني: ینظر. حاالً  تكون

 .٩٣: المغاني مصابیح) ٤(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٧١ ( 
 

      p  o  n  m  l  k  ji  h   g  f  e  dL )تكون أن یجوز وال )١ 
  :الشاعر قول ومنه االستفهام، على یدخل ال االستفهام  نّ  لالستفهام،

یــــتَ  َل ى فَ َ م ْ ی ــــَل ُ ِ  فــــي س نــــام َ تِي الم َ یع ــــجِ   ضَ
  

ــــــــــكَ    ٍ  فــــــــــي  َمْ  هنالِ ــــــــــة نَّ ِ   َمْ  جَ ــــــــــنَّم َ ه   )٢(جَ
  

  )٣(.»...هنا لالستفهام معنى ال إذ

َ ) اـلـواو( أقســام ذـكـر. ج َ  األحــد ، عشــر هــا) الحــال واو( ومنهــا قســمًا ـــ تقــدر وأنّ  ب
  :الشاعر قول علیها وخرَّج )٤()ِ ذْ (

ي ـــــــدِ ْ ٍ  بَأی وا  َـــــــمْ  رِجـــــــال ُ ـــــــیم شِ َ ْ  ی م ُ ـــــــیوفَه ُ   س
  

ــــر  َلَــــمْ    ثُ ــــى تَكْ َل تْ ــــا القَ َ ه َ  ِب ــــین ــــلَّتِ  حِ ُ   )٥(س
  

  )٦(.»ذما المدح النقلب عاطفة رتّ  ُ   ولو«: قائالً  وعلل

ــة)  نْ . (د ــة مــن المخفف ــزم الثقیل ــالم، خبرهــا یل لوهــا یجــوز وال ال ــل منهــا، خُ  وعل
ــئال«: قــائالّ  نــك بالنافیــة، تلتــبس ل ٌ   نْ : قـلـت إن فّإ ، زیــد ٌ  تــوهم اإلیجــاب تریــد وأنــت قــائم

ك السامع ا: ترید أنّ َ ٌ  م ، زید ٌ   :النَّابغة قال للفرق، بالالم فتأتي قائم

                                         
 .١٦: آیة الرعد، سورة) ١(

: المسـالك أوضـحو  ، ١٢١٩: الشـافیة الكافیـة شرح في وهو لقائل، ینسب لم الطویل من البیت) ٢(
 عـــــن المجـــــرد اإلضـــــراب علـــــى المنقطعـــــة) أم( دلـــــت حیـــــث) جهـــــنم أم( فیـــــه والشـــــاهد ، ١٢٦/ ٢

 .االستفهام

 .٤٤: اللبیب مغني: وینظر ، ١٢٩: المغاني مصابیح) ٣(

 .٥٢٣: المغاني مصابیح: ینظر) ٤(

 الفصـــل شـــرحو  ، ٢٤٤/ ١: الكامـــل: فـــي وهـــو ، ١٣٩: دیوانـــه: للـفــرزدق الطویـــل مـــن البیـــت) ٥(
 إدخـال انتفـى: یقـول والمعنـى یغمـدوا، لم) یشیموا لم. (٣٩٨: اللبیب مغنيو  ، ٦٧/ ٢: یعیش البن

 القتلـى كثـرة حـال األغمـدة فـي إدخالهـا لهـم فالثابـت بها، القتلى كثرة عدم حال أغمدتها في السیوف
: المجیـــب القریـــب فـــتح: ینظـــر). إذ( بمعنـــى للحـــال اـلــواو أن حیـــث) تكثـــر ولـــم( هنـــا والشـــاهد بهـــا،

٣/٢٥١. 

 .٥٢٤: المغاني مصابیح) ٦(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٧٢ ( 
 

ــــــــــكٌ   إنْ  الِ َ ــــــــــى م تَجَ ْ ر ُ م ْل ْ   نْ  َل ــــــــــت َ قَع ْ قَع   تَ
  

ى   حَ َ بِ  ر ْ ر ـوبُ  َعليَّ   َارَتْ  أو الحَ ُط   )١(خُ
  

  :الشاعر كقول الالم، حذف فیجوز اإلثبات، على الكالم یدل وإن... 

ُ  َأنا ِ  ابن ِ  ُأباة م ْ ی ْ  الضَّ ِ  من ـــــــكٌ  وإِْن     مالِكٌ  آل ْ  مال نِ   ِـــــــرامَ  كانـــــــت عـــــــادِ َ م   )٢(اْل
  

  )٣(.»المدح یمتنع نافیة وبتقدیرها قومه، مدح أراد

 طفـــق فقــد القواعــد، واســـتنباط إلثبــات مناســبة رآهــا التـــي )٤(العلــل مــن وغیرهــا
ـــل النحویـــون  والتعـــابیر الـظــواهر تفســـر وأســـباب علـــل عـــن یبحثـــون تـــبعهم ومـــن األوائ

 الـظواهر تفسـیر إلـى ترمـي فالعلـة ودراسـاتها، أبحاثهم علیها یجرون كانوا التي اللغویة
  )٥(.علیه هي ما على جعلتها التي األسباب وشرح وراءها ما إلى والنفاذ اللغویة

   

                                         
 ، ٤٧: األزهیـة: فـي وهـو دي،الجعـ وال الـذبیاني النابغـة دیـوان فـي أجـده لم الطویل، من البیت) ١(

 بینهـا فرـقا الـالم خبرهـا ولـزم ومهملـة مخففـة) إن( اسـتعملت حیـث) للمرتجـي مالـك إن( فـي والشاهد
 .النافیة إن وبین

 ، ١٤١/ ١:  الهوامـع همـع: فـي وهـو ، ٥١٢: دیوانـه: حكـیم بـن للطرماح الطویل، من البیت) ٢(
 وبــین بینهــا تفــرق التــي بــالالم یــأت وـلـم وأهملــت) إن( خففــت حیــث) كانــت مالــك وإن( فیــه والشــاهد
 .المصنف ذكرها التي للعلة النافیة

 .١٦٩ – ١٦٨: المغاني مصابیح) ٣(

 .٣٣٥ ، ٣١٣ ، ٢٩٨: نفسه المصدر: ینظر) ٤(

 .٢٩٥: الحلواني خیر لمحمد: العربي النحو أصول: ینظر) ٥(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٧٣ ( 
 

  :واإلعراب باملعىن عنايته. ٩

 وتوصـلوا إلیـه تطرقوا فیما العربیة علماء عالجها التي المهمة الموضوعات من
 كــان النحویــة البحــوث ظهــور مــن األســاس فالهــدف) المعــاني( قضــیة هــي آراء، مــن

ّ  فالمعــاني العربیــة، اللغــة فــي الـكـالم تــألیف أســالیب اســتیفاء  الــذي الســلیم األســاس تُعــد
ــة علیــه تقــوم  یمكــن ال عالقــة فـهـي اإلعــراب، مســائل وتوجیــه لأللفــاظ النحویــة الوظیف

 وتفســیر اإلعــراب تقــدیر بــین مــا الـفـرق إـلـى تــرى أال«: جنــي ابــن یقــول بینهــا، الفصــل
 غایــة ال مــا فـهـو المعنــى، تفســیر ســمت عـلـى اإلعــراب تقــدیر أمكنــك فــإن... المعنــى
 مــا علـى المعنـى تفسـیر تقبلـت المعنـى لتفسـیر مخالفـاً  اإلعـراب تقـدیر كـان وإن وراءه،

  )١(.»اإلعراب تقدیر وصححت علیه، هو

عو  َ ــوز َ  مـــن كثیــر فــي لیهـــاإ ركــن بــل المهمـــة، الطریقــة هــذه عـــن یتخــلَّ  لــم  ّ الم
وضحاً  كتابه، موضوعات ُ فسراً  م ُ ، وم عربًا ُ   :ذلك فمن وم

( أنَّ  ذكر. ١  كقول«: فقال الطلبي، الحقیقي االستفهام مع لإلضراب تكون)  َمْ 
ة َ قَم ْل نِ  عَ ْ ة ب دَ ْ ب   )٢(:عَ

لْ  َ تَ  ما ه ْ لِم تَ  وما عَ عْ تَوِد ْ ُ  اس تُوم كْ َ هـــــا أَم    م ُل ْ ب ـــــكَ  ِ ذْ  حَ َأتْ َ َ  ن ُ  الیـــــوم وم ُ ـــــر ْ ص َ   )٣( م
  

 المحـض، اإلضـراب ذلـك بعـد أضـرب ثم نأتك؟ إذ مصروم أحبلها بل: التقدیر
  :فقال

                                         
 .٢٨٣/ ١: الخصائص) ١(

 تحكمـا عنـدما القـیس امـرئ امـرأة) جنـدب أم( فضـلته الفحـل، علقمـة لـه یقـال جاهلي، التمیمي،) ٢(
 .١٤٨ – ١٤٥/ ١: والشعراء الشعر ، و ٥٨: الشعراء طبقات: في تنظر ترجمته. إلیها

. ٣/٢٩٠: المقتضـبو  ، ١٧٨/ ٣: الكتـاب: فـي وهمـا ، ٣٣: دیوانه البسیط، من وتالیه البیت) ٣(
 .االستفهام مع اإلضراب أفادت منقطعة) أم( جاءت حیث) حبلها أم( فیه والشاهد



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٧٤ ( 
 

ــــلْ   َمْ  َ ٌ  ه یــــر ِب ــــى كَ كَ َ ــــضِ  لــــم ب قْ َ ــــهُ  ی تَ َ ر ْ ب   عَ
  

   َ ــر ثْ ِ  ِإ ــة بَّ َ  اَألحِ نِ  یــوم ْ ــی َ ُ  الب ــكُوم شْ َ   )٢(.»...)١( م
  

  

ـــر( فــي قــال. ب ْ ی هــا) غَ ابـــع«: أوجــه ســتّة علـــى تســتعمل أنّ ّ  كــــ نافیــة تكــون: الر
) َ یس ُ  أنتَ : كقوله) َل ، ضاربٍ  غیر ، ضارباً  لستَ  أنتَ : تقدیره زیدًا ید قال زیدًا ِب   :َل

وزِیــــــــــــــــــتَ  وإِذا ضــــــــــــــــــاً  جُ ْ زِه قَر ْ   فــــــــــــــــــاج
  

نمــــــا   ــــــزِي ِإ ْ ج َ ــــــى ی تَ َ  الفَ ــــــلْ غیــــــر َ م   )٣(الجَ
  

ــــــه للفتــــــى، صــــــفة یكــــــون أن یجــــــوز ال الجمــــــل  نّ  الجمــــــل، لــــــیس: یریــــــد  ألنّ
  )٤(.»نقیضه

هـا) عََلـى( معـاني مـن ذكـر. ج   ُــالنٌ : كقولـك واإلضـراب، لالسـتدراك« تكـون أنّ
ِ  ال ةَ  یدخل نّ ه، لِسوءِ  الجَ ه على صنیعِ ِ  من ییأس ال أنّ   :آخر وقال... اهللا رحمة

ـــــــلّ  كُ ـــــــداوینا ِب ِ   َلـــــــمْ  تَ ـــــــف شْ َ ـــــــا ی َ ـــــــا م َ ن   ِب
  

ٌ   لـــدَّارِ   ُـــرْبَ  َأنَّ  عَـلــى   ـــر ْ ی َ  خَ ـــن ِ  مِ ـــد ْ ع ُ ب   اْل
  

  : قال ثم

َ   لـــــــدَّارِ   ُـــــــرْبَ  َأنَّ  عَلـــــــى ْس ـــــــی نـــــــافعٍ  َل   ِب
  

ْ   ــــانَ  إِذا   ــــن َ ُ  م ـــــواه ْ َ  تَه ْس ــــی ـــــذي َل   )٥(ُودِّ  ِب
  

                                         
 .المحض لإلضراب جاءت حیث) كبیر هل أم( فیه الشاهد) ١(

 .١٣١ – ١٣٠: المغاني مصابیح) ٢(

 وهـو) الجمـل غیـر( بـدل) الجمـل لـیس( وفیـه ، ١٧٩: دیوانـه: ربیعـة بـن للبید الرمل من البیت) ٣(
) غیــر( جــاءت حیــث) الجمــل غیــر( فیــه والشــاهد. ٤١٠/ ٤: المقتضــبو  ، ٣٣٣/ ٢: الكتــاب: فــي

 ).لیس( بمعنى نافیة

 .٣٠٠: المغاني مصابیح) ٤(

: اللبیـب مغنـيو  ، ١٥٤/ ٢: الحاجـب ابـن أمـالي: فـي وهمـا الدمینـة، البـن الطویـل من البیتان) ٥(
 األول البیــــت فـــي) أن علـــى( فیـــه والشـــاهد ، ١٢٩٩: للمرزوقـــي الحماســـة دیـــوان شـــرح و ، ١٥٥

 .واإلضراب لالستدراك) على( جاءت حیث الثاني، البیت وصدر
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 )١٧٥ ( 
 

 شـفاء( فیـه إن بلـى: فقـال بنا، ما یشف فلم: قوله عموم األولى) على( بـ أبطل
  )١(.»البعد من خیر الدار قرب أن على: قوله بالثانیة أبطل ثم) ما

( فـي القول فصل. د هـا )٢()َ ـدْ  : فقـال الثـاني الوجـه ذكـر وجهـین، علـى تـأتي وأنّ
، تكون أن« ما األفعال، على بالدخول وتختص حرفًا ّ  دلَّ  إذا) قَـد( بعـد الفعل حذف ورب

  :النابغة كقول الكالم، علیه

ـــــــــــــــلُ   َزِفَ  حُّ َ َ  التَّر ـــــــــــــــر ْ ی ـــــــــــــــا َأنَّ  غَ َ ن َ اب   رِكَ
  

ـــــــــا   مَّ لْ  َل ـــــــــزُ ـــــــــا تَ َ الِه رِحَ   )٣( َ ـــــــــدِ   كَـــــــــَأنْ  ِب
  

  )٤(.»زالت قد  كأنْ : أي

ــا( دالالت ومــن. هــ َ هـا ذكرـهـا التــي) م  ویلزمهــا شــيء، بمعنــى ناقصــة تكــون« أنّ
  :الشاعر قال لك، معجبا ما رأیت: كقولك النعت،

ـــــعى نـــــافِعٍ  لِمـــــا ْ س َ ، ی بیـــــبُ ـــــن فَـــــال اللَّ   تكُ
  

   ٍ ٍ  شـــــيء ، بعیـــــد ـــــهُ ُ ع فْ َ   )٥( ســـــاعیا  لـــــدَّهْرَ  ن
  

  :آخر وقال

ــــــــــا َ بَّم ُ ُ  ر ه َ ــــــــــر ُ  تَكْ ــــــــــوس َ  النُّفُ ــــــــــن ـــــــــــ مِ ْ َم ْ   األ
  

ــــــــــةٌ   َــــــــــهُ  ـ ـــــــــِر    جَ ْ ــــــــــلِّ  فَر حَ ِ  كَ ــــــــــال قَ عِ   )٦(اْل
  

                                         
  .٢٨٧ – ٢٨٦: المغاني مصابیح) ١(

 .٣٢٠:  المغاني مصابیح) ٢(

 صــناعة ســر: فــي وـهـو ،) الترحـل أـفـد(  وفیــه ٣٨: دیوانــه: الـذبیاني للنابغــة الكامــل مــن البیـت) ٣(
 والشـاهد ، ١١٠/ ٨: یعـیش البـن المفصـل شـرحو  ، ١٣١/ ٣: الخصـائصو  ، ٣٣٤/ ١: اإلعراب

 .علیه الكالم لداللة زالت؛ قد وكأن: أي) قد وكأن: (قوله في) قد( بعد الفعل حذف فیه

 .٣٢٢: المغاني مصابیحینظر: ) ٤(

) نــافع لمـا( فیــه والشـاهد ، ٣٢٨: اللبیـب مغنــي: فـي وهـو منســوبا، أجـده لـم الطویــل مـن البیـت) ٥(
 .نافع شيء: بمعنى بنافع، موصوفة نكرة) ما( جاء حیث

 ٣٦٠:  وشـعره حیاتـه الصـلت أبـي بـن أمیـة: ینظـر: الصـلت أبـي بن ألمیة الخفیف من البیت) ٦(
 فیــه فــي والشــاهد ، ٢٢/ ١: المقتضــبو  ، ١٠٨/ ٢: الكتــاب: فــي وـهـو ، )النفــوس مــاتجرع(  وفیــه

 .بعدها بالجملة موصوفة ناقصة نكرة) ما( مجيء



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٧٦ ( 
 

ٍ  ُربَّ : أي ٍ  ورُبَّ  نافع، شيء   )١(.»النفوس تكرهه شيء

  :القیس امرئ بقول لذلك واستدل مقحمة، زائدة الواو أن ذكر. و

ــــــا مَّ َل ــــــا فَ َ ن ْ ز ةَ  َأجَ ـــــــاحَ َ ــــــيِّ  س حَ ـــــــى اْل تَحَ ْ ان َ   و
  

ـــا   َ ن ُ  ِب ـــن ْط َ ـــتٍ  ب ْ ب ٍ  ذِي خَ ـــاف قَ ِ  حِ ـــل قَ ْ ن قَ   )٢(عَ
  

: والتقـدیر وانتحـى،: قوـله في مقحمة الواو: «وقال فیها الخالف وفصلّ  قدّر ثم  
  )٣(».فلما جواب فیكون بنا، انتحى الحي ساحة أجزنا فلما

  :الشاعر بقول واستدل. ز  
ــــا    ... َ ــــَألِ  َأم ْ ــــعَ  تَس ْ ب ُ   لقَــــواءَ  الرَّ ــــق نْطِ َ   )٤( َفی

  

: فقــال والتفســیر بالتقــدیر جــاء ثــم اســتئنافیة، الـفـاء تكــون أن جــواز عـلـى شــاهداً 
  )٥(.»حال كل على ینطق فهو: أي«

ع احتفاء نرى وبذلك َ وز َ  العالقـة هـذه  نّ  ولمعرفتـه اإلعـراب لبیـان بالمعاني  ّ الم
 بلـــذة یشـــعر الـــنهج هـــذا علـــى العربـــي النحـــو لعـلــم الـــدّارس  نّ « إذ تنفـــك أن لهـــا لـــیس

 إلـى بانتسابه باعتزاز ویشعر المعنویة، وداللتها التعبیرات هذه في ینظر وهو عظیمة،

                                         
 .٤٧٦: المغاني مصابیح) ١(

 وبطــــن.  ٤٥٧: اإلنصـــافو  ، ٢٣٤: األزهیــــة: فـــي وهــــو ، ٣٩: دیوانـــه: الطویــــل مـــن البیـــت) ٢(
ــت : الســبع القصــائد شــرح: ینظــر. منعقــد: عقنقــل الرمــل، مــن المعــوج: الحقــف مطمئنــة، أرض: خب

 .مقحمة زائدة الواو أن على) وانتحى( فیه والشاهد ، ٢٥: شرح المعلقات السبع ، ٥٤

 .٥٢٧: المغاني مصابیح) ٣(

  )سملق بیداء الیوم یخبرنك وهل:(وعجزه ١٤٤: دیوانه: بثینة لجمیل الطویل من البیت) ٤(
 فیـــه والشـــاهد ، ١٨١: اللبیـــب مغنـــي و ، ٣٧٨: المبـــاني رصـــف و ، ٣٧/ ٣: الكتـــاب: فـــي وهـــو

 .جوابا یجعله ولم واالستئناف، القطع على رفع حیث) قفینط: (قوله

 .٣٠٧ – ٣٠٦: المغاني مصابیح) ٥(



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٧٧ ( 
 

 ذلـــك كـــل وراء وهـــو والجمیلـــة، الدقیقـــة... بالمعـــاني الحافلـــة الثریـــة الغنیـــة اللغـــة هـــذه
  )١(.»كالمه في األوجه هذه تطبیق یحاول

                                         
 .٨/ ١: النحو معاني) ١(
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 )١٧٨ ( 
 

   

وظي ة الشا د الشع ي عند  املَوزَع  ّ   

َععند  للشاهد الشعري وز َ   وظائف، منها:  ّ الم

  :إثبات القواعد النحویة : وًال 

ـــى الشـــواهد الشـــعریة اعتمـــاداً  ـــن نـــور الـــدین واضـــحاً  اعتمـــد النحویـــون عل ، واب
َع وز َ أحـد هـؤالء العلمـاء، فقـد أولـى الشـاهد الشـعري عنایـة كبیـرة، وكـان هدفـه مـن   ّ الم

  إیراد بعض هذه األدلة هو إثبات القواعد النحویة الموجودة، وترسیخ فكرتها.

 من إیراد الجزء الـذي یـأتي داعمـاً وفي سبیل تحقیق هذا الهدف كان ال یتحرز 
للشواهد، ومن المواضع التـي بـرع للقاعدة، كما الحظنا ذلك في طریقة عرضه  وسانداً 

  فیها في توظیف الدلیل الشعري لخدمة القاعدة في مصنفه:

) وعملهـــــا، فبعـــــد أن ذكـــــر حقیقتهـــــا ونقـــــل الخـــــالف فیهـــــا ورجـــــح رأي  ْ  َ  . ( ِ 
ـــ« ، فقـــال:الجمهـــور كونهـــا حرفـــاً  ّ ْ  ر فـــي أولّ صـــدُّ ا حكمهـــا التَّ وأم ْ  الكـــالم، فـــإن  تـــأخرت

ِ ْ   ُ  حشواً   وقعتْ    الشاعر:، كقول  تْ م

 ْ ئِن ُ  لي َ ادَ  َل زِیز عبد َ ع لِها اْل ـــــــي    بمْث نَنِ كَ ْ ـــــــا وأم َ نْه هــــــــا  َ   ِذَنْ  مِ یُل   )١( َأقِ
  

ْ  ... وثالثهـــــا: أن یكـــــون المســـــتقبل متصـــــالً  ب بینهـــــا وجـــــ  َ فصـــــلْ  بهـــــا، فـــــإن
  إهمالها... ویجوز الفصل بالقسم، كقول الشاعر:

  

                                         
شــرح المفصــل و ،  ٣/١٥، وهــو فــي: الكتــاب:  ٣٠٥البیــت مــن الطویــل لكثیــر عــزة: دیوانــه: ) ١(

،  ٨/٤٧٣: األدب خزانـةو ،  ٦٦رصـف المبـاني:  ، و ١٥للبیـب: مغنـي ا ، و ٩/١٣ البن یعـیش:
 تصدرها. ملعد) حیث ألغیت (إذن) والشاهد فیه (إذن ال أقیلها



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )١٧٩ ( 
 

، ْ ن ، إَذ ْ  واهللاِ م ُ ه َ ی ــــــــــــــــــرِم بٍ  نَ ْ ــــــــــــــــــر َ ح   ِب
  

ـــیبُ    ـــلَ  تُشِ ِ  مــــن الطِّْف ـــل ْ ب شــــیبِ  َق َ   )١(الم
  

  )٢(.»...بالتنوین ... ویوقف علیها باأللف تشبیهاً 

ها) وكان العاشر منها  ْ ب. عدد معاني (َأ (إال) فـي االسـتثناء،  بمعنـى تـأتي أنّ
 ْ ُ ْ  )  قـ ولهم: ألَ وهــذه ینتصــب المضــارع بعــدها بإضــمار (إن ــ َ ت ُ   ْ ◌أَ  ُ نَّ ــی ْ ِ  س ، والمعنــى: إال  َ 

ُ   نْ  ْ ی ِ  س َ الشاعر زِ  فجاء بقول ،  َ    )٣(م:جَ  ْ  َأل   دُ ی

ـــــــــتُ  نْ كُ َ تُ  إِذَا و ْ ـــــــــز َ م ـــــــــاةَ  َغ نَ   َ ـــــــــوْمٍ  َق
  

تُ    ْ ـــــــــر َ ـــــــــا كَس َ ه َ وب ُ ا  َوْ  كُع َ م ْ ی ـــــــــتَقِ ْ   )٤( تَس
  

  القیس: وقول امرئ

ـــــــكِ  ال لـــــــه  قلـــــــتُ  ْ ـــــــك تَب   إنَّمـــــــا عیُن
  

لُ    حــــــاوِ كــــــاً  ُن ْل ُ ا نَمــــــوتَ  أو م َ ر ــــــَذ ْ ع   )٥(فُن
  

هُ  َ ین َ   )٦(.لیكونا دلیًال على ما ب

، وكـان لـه رأي فـي هـذه المسـائل، فمنهـا ج. ذكر بعض المسائل فـي االسـتثناء
تجویزه أن یتقدم االستثناء على المستثنى، وهي مسألة خالفیة بین الفریقین، فقد ذهب 

                                         
 همــــع،  ٧٧٤، وهــــو فــــي: مغنــــي اللبیــــب: ٣٣البیــــت مــــن الــــوافر لحســــان بــــن ثابــــت: دیوانــــه:) ١(

مـع الفصـل بینهـا وبـین ) مـل الشـاعر (إذنحیـث أع) ، والشاهد فیه (إذن واهللا نرمیهم ٢/٧: الهوامع
 الفعل المستقبل بالقسم.

 .٩٠مصابیح المغاني: ) ٢(
هــو: زیــاد بــن ســلمى بــن عبــد القــیس، یكنــى أبــا أمامــة، شــاعر إســالمي، كــان كثیــر اللحــن فــي ) ٣(

 .٣٤٦ – ١/٣٤٣في: الشعر والشعراء:  تنظر ترجمتهشعره، خبیث الهجاء. 
، األزهیــة:  ٢/٢٩، المقتضــب:  ٣/٤٨شــواهد الكتــاب، الكتــاب:  البیــت مــن الــوافر، وهــو مــن) ٤(

بمعنــى: ) ، والشــاهد فیــه (أو تســتقیما ١/٢٦٣المقــرب: و ،  ٢/٣١٩أمــالي ابــن الشــجري: و ،  ١٢٨
 إال أن تستقیما.

 ، و ٢/٢٨المقتضــب: و ،  ٣/٤٧وهــو مــن شــواهد الكتــاب:  ، ٩٦البیــت مــن الطویــل، دیوانــه: ) ٥(
 أي: إال أن تموت.) ، والشاهد فیه (أو نموت ١٣٣لمباني: رصف ا ، و ١٢٩األزهیة: 

 .١٥٦ – ١٥٥مصابیح المغاني: ینظر: ) ٦(
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 )١٨٠ ( 
 

ـ ه ه یجـوز تقـدیم المسـتثنى علـى المسـتثنى منـه، واحتجـوا بالسـماع، ومنـالكوفیون إلى أنّ
یتقـدم المفعـول بـه علـى فعلـه جـاز تقـدیم المسـتثنى فكمـا  ، ما ذكره المصنف، والقیـاس

 ّ من  المستثنى یكون بدالً  ا البصریون فال یرون ذلك، ویرون أنّ على المستثنى منه، أم
ــ ه یلــزم مــن التقــدیم المســتثنى منــه، والبــدل ال یقــدم علــى المبــدل منــه، كــذلك هاهنــا، وأنّ

ِ ع عمل ما بعد (إال) فیما قبلها، وذلك غیر جائز، كما أنّ  ـمل ما في ح ّ ز (مـا) النافیـة ی
النفـي كـذلك،  فیما قبلها ال یجوز، یدل على أن االستثناء إخراج بعض الجملة كمـا أنّ 

  )١(وكما ال یجوز في النفي ال یجوز فیما هو في معناه.

َعو  ـوز َ یتقـدم االسـتثناء علـى المســتثنى   نْ  فیـرى جـوازبـذلك یتـابع الكـوفیین   ّ الم
َ  لكُ وجعل منه قو منه،   )٢(ت:یِّ م

ــــــــا َ م َ َ  آلَ  ِإالَّ  لِــــــــي و ــــــــد َ م ْ ةٌ  َأح َ ع ْ ــــــــی   شِ
  

ــا   َ م َ هَبَ  ِإالَّ  لِـــي و ـــْذ َ ـــقِّ  م َ هَبُ  الح ـــْذ َ   )٣( م
  

  )٤(شاهدًا على ذلك

 فـيد. ومن المسائل التي قررها ووضع لها الـدلیل لیقطـع فـي الحكـم، مـا ذكـره 
ّ « ا) من أحكام، قال:َ  ( َ  ها تأتي على وجهین... ثانیهما: تكـون فعـال جامـدا ناصـبا فإن

                                         
ـــي البقـــاء العكبـــري: و ، ) ٣٦، رقـــم المســـألة ( ٢٧٧ – ١/٢٧٣ینظـــر: اإلنصـــاف: ) ١( التبیـــین ألب

 .) ٦٨رقم المسألة ( ٤٠٦
الكمیت بن زید، من بني أسد، یكنى أبا المستهل، شاعر الهاشـمیین، كـان معلمـا خطیبـا شـدید ) ٢(

 .٤٨٨ – ٢/٤٨٥في: الشعر والشعراء:  تنظر ترجمتهالتكلف للشعر كثیر السرقة له. 
ــــــي: الهاشــــــمیات: ) ٣( ــــــت ف ــــــل للكمی ــــــت مــــــن الطوی ــــــي: المقتضــــــب:  ٢٨البی ،  ٤/٣٩٨، وهــــــو ف
، والشــــاهد فیـــه مــــن موضــــعین، األول  ٢/٧٩البــــن یعـــیش: شــــرح المفصـــل و ،  ٢٧٥اإلنصـــاف: و 

حیــث قــدم المســتثنى فــي كــل موضــع منهمــا علــى ) والثــاني (إال مشــعب الحــق) قولــه: (إال آل أحمــد
 المستثنى منه، وأصل الكالم: وما لي شیعة إال آل أحمد، وما لي مشعب إال مشعب الحق.

 .١١٢مصابیح المغاني: ) ٤(
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 )١٨١ ( 
 

ـ )ما(للمستثنى، وتدخل علیها  ا  ) إ ِ المصدریة، فیتعـین النصـب لتعـین الفعلیـة، كــ (خَ
  دخلت علیها (ما) قال الشاعر:

ـــــلُّ  َ ـــــدامى تُم ـــــا الّن َ ي م ـــــدانِ ني عَ   فـــــإّن
  

ــــلِّ    كُ ى الَّــــِذي ِب َ ــــدیمي یهــــو ــــعُ  نَ وَل ُ   )١( م
  

  )٢(.»الوقایة ولهذا دخلت نون  
ــ ْ هــ. ذكــر اسـتعماالت (َل وعـدَّ  َ ی وـهـو  لهــا خمسـة أوجــه، ویبقـى المعنــى واحـداً  ) 

نفي مضمون الجملة في الحال، ومـن اسـتعماالتها أن یضـمر فیهـا اسـمها علـى معنـى 
  ، كقول الشاعر:)٣(البیان والقصة، فیرتفع االسمان بعدها

ُ   ـــَي  اء ـــَف ـــدائي الشّ ـــا  َفِـــرْتُ   َـــوْ  لِ َ   به
  

   َ ـــیس َل َ ـــا و َ نه ُ  مِ اء ـــَف بـــُذولُ   لـــدّاءِ  شِ َ   )٤(م
  

و. (ك ــ ّ  نَ  بشــاهد هــا تســتعمل علــى خمســة أوجــه، منهــا مــا ذكــره واســتدل لــه ) فإن
  تكون بمعنى الصیرورة والكینونة، كقول الشاعر:« شعري دون غیره، فقال:

 َ َ ب ْ ت هَـــــــــی َ  َ  ٍ  فَـــــــــ َ   ءَ    هـــــــــاأنَّ َ   يُّ طِـــــــــالم
  

ِ    ْ انَ َ   ْ   َ  ِ   ْ ا الحَ  َ  َ    ُ   ً اخَ  َ  ُ ب ـی   )٥(ا َ وضُ
  

                                         
: الهوامـع  همـعو ،  ١/٩٥صـدره فـي أوضـح المسـالك: م أجـده منسـوبا، و البیت من الطویل، ولـ) ١(
فعـــال لتقـــدم مـــا المصـــدریة علیـــه، فوجـــب ) حیـــث جـــاء (عـــدا) ، والشـــاهد فیـــه (مـــا عـــداني ١/٢٣٣

 نصب ما بعدها، وكذلك دخلت علیها نون الوقایة التي تدخل على األفعال.
 .١/٩٥ینظر: أوضح المسالك: و ،  ٢٩٨مصابیح المغاني: ) ٢(
 .٣٩١مصابیح المغاني: ینظر: ) ٣(
، وهــو فــي: المقتضـــب:  ١/٧١مـــة، كمــا فــي الكتـــاب:   ذي  لر  خــ) البیــت مــن البســـیط لهشــام أ٤(

، والشــــاهد فیــــه  ٢٢٧مغنــــي اللبیــــب: و ،  ٤٧٤شـــرح القصــــائد الســــبع البــــن األنبـــاري: و ،  ٤/١٠١
والتقـدیر: لـیس األمـر أو الشـأن، علـى أن اسـم لـیس مضـمر فیهـا، ) (ولیس منها شـفاء الـداء مبـذول
 والخبر الجملة االسمیة بعدها.

،  ٣٦٥، المفصــل:  ١١٩البیــت مــن الطویــل البــن األحمــر، وهــو عمــرو بــن أحمــر، دیوانــه: ) ٥(
 ١٣/٤٨٢: ) . تیهــاء: مفــازة. ینظــر: اللســان، مــادة (ت ي ه٧/١٠٢شــرح المفصــل البــن یعــیش: 

. ینظـر: أسـرار العربیـة: ) بمعنـى (صـار) اءت ( ـانحیـث جـ) ، والشاهد فیه (كانت فراخـا بیوضـها
١٣٤. 
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ة ، ترفع االسم وال یحتاج إلى خبر ومعناها الحصول ... ّ   )١(»...وقد تكون تام

ـــ ّ  ْ ز. وذكـــر مـــن أحكـــام (َل هـــا إذا دلـــت علـــى التـــوبیخ والتنـــدیم وولیهـــا اســـم ال) أن
  علیه بقول الفرزدق: )٢(قدرت الفعل قبله، واستدل

ــــدُّون ُ ــــبِ   َقْــــرَ  تَع َ  النِّی ــــر َ ب كم َأكْ ــــدِ ْ ج َ   م
  

نــي   َ ى، ب َ ر َط ْ ــو ــيَّ   َــوْالَ  ضَ مِ نَّعــا الكَ َق ُ   )٣(الم
  

ـــ فـــي بابـــه  )٤(الحكـــم  َ وغیرهــا مـــن األحكـــام التـــي اســـتدل لهـــا بشـــاهد شـــعري ثبَّ
  هيء للقارئ مادة واضحة سهلة االستعمال بعیدة عن الجدل والتفصیل في غالبها.ف

  :ثانیا: ترجیح رأي بدلیل شعري

ــ   ــي خــالف نحــوي، ومقویــاً  رأیــاً ه یــورده لیقــوي ومــن وظیفــة الشــاهد الشــعري أنّ  ف
ـــذلـــك الـــرأي علـــى خصـــمه بـــدلیل ســـماعي، فمـــن ذلـــك  َ ا) ذكـــر الخـــالف فـــي دخـــول (م

َ )حاشا(المصدریة على  توهمه في  )٦(على ابن مالك )٥(ابن هشام نقل ردَّ   نْ  ، قال بعد
َ : (( ُ  rقوله َ   ليّ   سِ النَّ  أحبُّ  امةُ س ـ طِ   ف  اشَ ا حَ م َ  )٨(ویشـهد لقـول ابـن هشـام« : )٧(ة))م

                                         
 .٣٥٢ – ٣٥١مصابیح المغاني: ) ١(
 .٤١٩مصابیح المغاني:  ینظر:) ٢(
للفـرزدق فـي لسـان و  ، ٢٦٣المصنف للفرزدق، وهو بیت من الطویل لجریر في دیوانـه:  نسبه) ٣(

حــــروف للرمــــاني: معــــاني ال ،و ١/٢٧٨. وهــــو فــــي: الكامــــل: ٤/٤٨٩: ) مــــادة (ض ط رالعــــرب 
.  ٣٠٤: اللبیـــــــب مغنـــــــيو ،  ٥٤٧الجنـــــــى الـــــــداني: و ،  ١/٢٧٩أمـــــــالي ابـــــــن الشـــــــجري: و ،  ١٢٣

،  ٢/٧٦٠الضـــوطري: كنیــــة الجــــوع، الكمــــي: الشــــجاع. ینظــــر: شــــرح شــــواهد المغنــــي للســــیوطي: 
 على أن الفعل مقدر بعد لوال، والتقدیر: لوال تعدون.) والشاهد فیه (لوال الكمي

 .٥٢٦،  ٥٢٣،  ٥٢١،  ٣٩٦،  ٣٨٥،  ٣٧٩: المغانيمصابیح ینظر: ) ٤(
 .١٣٠ – ١٢٩: اللبیب ینظر: مغني) ٥(
 .»وال یتقدمها ما« ، قال: ٢/٧٤٢ینظر: شرح الكافیة الشافیة: ) ٦(
 ...١٢٥: ص سبق تخریجه) ٧(
 نافیة.) أن (ما) ٨(
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 )١٨٣ ( 
 

ـفي استدالله على حرفیة (حَ  )١(قول سیبویه لجـاز أن  لـو كانـت فعـالً « ا) االسـتثنائیةاشَ
ــ َ ــتكــون صــلة لـــ (م ــا) كمــا یجــوز ذلــك فــي (خَ ّ ا امتنــع أن یقــال: جــاءني القــوم مــا ال) فلم

  حاشا زیدا... ویشهد له أیضا قول الشاعر:
ــــــتُ  ْ َأی َ َ  ر ــــــاس ــــــا النَّ َ ــــــا م اشَ ــــــا حَ ْشً ی َ   ُقر

  

ــــــــــا   ِٕنَّ ا َ ــــــــــنُ  و ْ ْ  نَح م هُ ُ ــــــــــر َث   )٢(  َعَــــــــــاالَ  َأكْ
  

ــ   َ ا) فـي البیـت مصــدریة لـم یكــن لـه التفضـیل علــى قـریش، والمــراد ولـو كانـت (م
  )٣(.»خالفه

ـ ومنه أیضاً    كمـا أتـت (ال) ، )٤( هـا تخـرج للـدعاء) أنَّ  ْ ما جاء في كالمه عـن (َل
 فــي كتابــه (المغنــي)، وخالفــاً )٦(وابــن هشــام )٥(كــذلك وفاقــا لجماعــة مــنهم ابــن عصــفور

ــي كتابــه (إیضــاح المســالك) )٨(مــنهم ابــن هشــام )٧(لآلخــرین ویشــهد للمثبتــین قــول  )٩(ف
  الشاعر:

ــــــــوا  َــــــــنْ  ــــــــمَّ   َــــــــذَلِكُمْ  تَزَاُل   زِلـــــــــ  َ  ُث
  

ا  َكُـــــمْ   ـــــُت    ـــــدً الِ َ  خَ ـــــود ُل ِ  خُ ـــــال َ ب   )١٠( الجِ
  

                                         
 .٢/٣٥٠ینظر: الكتاب: ) ١(
ـــداني:  ٢/٣٦ینظـــر: خزانـــة األدب:  ،البیـــت مـــن الـــوافر لألخطـــل) ٢(  ٥١٥، وهـــو فـــي: الجنـــى ال

ـــب ـــي اللبی ) علـــى أن (مـــا) . والشـــاهد فیـــه (مـــا حاشـــا قریشـــا١/٢٣٣: وهمـــع الهوامـــع  ١٢٩: ومغن
 نافیة.

 .٢٤٠ – ٢٣٩مصابیح المغاني:  )٣(
 .٤٢٦مصابیح المغاني: ینظر:  )٤(
 .٣١٥نقال عن ابن هشام، ینظر: مغني اللبیب: ) ٥(
 .»تأتي للدعاء كما أتت ال« ، إذ قال: ٣١٥ینظر: مغني اللبیب: ) ٦(
 .»والدعاء بلن غیر معروف« ، إذ قال: ٢/١٧١منهم: ابن السراج في األصول: ) ٧(
 .»وال تقع دعائیة« ، إذ قال: ٢٤٩ – ٢/٢٤٨ینظر: أوضح المسالك: ) ٨(
 .) قصد به (أوضح المسالك) ٩(
م) ، بــدل (ال زلــت لكـــ) ، وفیــه: (ال زلـــت لهــم ١٣دیوانــه: البیــت مــن الخفیــف لألعشـــى فــي ) ١٠(

والمعنـى: لـن تزالـوا علـى مـا أنـتم  ، ٣١٥: اللبیـب مغنـيو ،  ٢/١٧١: فـي النحـو وهو في: األصول
علیـه مــن الخیـر والبركــة ثـم ال زالــت... إلـخ ، فهــو كنایـة عــن دعائـه بطــول العمـر لنفســه، فالشــطر 

ي دعــاء لنفســه لطــول العمــر. ینظــر: فــتح القریــب المجیــب: األول دعــاء لهــم بــالخیر، والشــطر الثــان
.) حیث أرید بـ (لن) . والشاهد فیه: (لن تزالوا٨١ – ٣/٨٠  الدعاء
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 )١٨٤ ( 
 

ــــي جــــاء بــــدلیل شــــعري لیقــــوي بــــه رأیــــاً  ــــي مســــألة  وغیرهــــا مــــن المواضــــع الت ف
  )١(خالفیة.

  :ثالثا: الشاهد الشعري واللهجات

المتصفح للتراث العربي یجد اللغویین قد أولوا اللهجـات العربیـة عنایـة واضـحة 
ــي مصــنفاتهم، وذكــروا خصــائص كــل واحــدة منهــا، الســیما تلــك اللهجــات الفصــیحة  ف

نَّ التـــي اعتمـــدوها  ٕ ّ  فـــي توثیـــق القواعـــد النحویـــة، وا  تعـــدد اللهجـــات العربیـــة ال یعنـــي أن
 ّ سـالمهم كـانوا  اللغة العربیة لیسـت واحـدة، فممـا ال شـك فیـه أن ٕ العـرب فـي جـاهلیتهم وا

یتكلمون لغة واحدة، هي لغتهم األدبیة التي عرفت فیما بعد اللغة الفصحى، وهي لغـة 
خطــبهم یمكـن أن نســمیها اللغــة المشـتركة، وكانــت تلــك اللغـة لغــة للعــرب فـي شــعرهم و 

، ولذلك وصـل إلینـا الشـعر  rوحكمهم، وبتلك اللغة نزل القرآن الكریم على رسول اهللا
الجــاهلي بلغــة واحــدة، فــي نثــره وشــعره، ال یختلــف فیهــا شــعر أو نثــر فــي الخصــائص 
المشــتركة، إال اختالفــات قلیلــة ال تمثــل لهجــة مســتقلة بخصــائص مســتقلة ال تشــركها 

قبیلــة بعــض  ى جانــب هــذه اللغـة الفصــحى كــان لكـلّ فیهـا غیرهــا مـن اللغــات، ولكــن إلـ
الخصــائص اللغویــة، تختلــف فیهــا عــن غیرهــا مــن القبائــل، وهــذه الفــروق اللغویــة قلیلــة 

ـ )٢(جدا ال تكـاد تزیـد عمـا ذكـره لنـا علمـاء العـرب. ّ ا العالقـة بـین اللهجـة واللغـة فهـي أم
  )٣(عالقة بین الخاص والعام.

بیئة اللهجة هي جزء من بیئـة أوسـع وأشـمل،   نّ « یقول الدكتور إبراهیم أنیس:
 ّ ــي مجموعــة مــن تضــم عــدة لهجــات، لكــل منهــا خصائصــها، ولكن هــا تشــترك جمیعــا ف

هــم مـا قــد الظـواهر اللغویـة، التــي تیسـر اتصـال أفــراد هـذه البیئــات بعضـهم بـبعض، وفَ 
                                         

  .٤٣٦ – ٤٢٩: مصابیح المغاني) ١(
 .٤٤٣ینظر: شواهد الشعر في اكتاب سیبویه: ) ٢(
  .٧٢:  ینظر: فصول في فقه اللغة) ٣(
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لـك یتوقف على قدر الرابطة التي تربط بین هذه اللغات وت یدور بینهم من حدیث فهماً 
البیئة الشاملة التـي تتـألف مـن عـدة لهجـات، هـي التـي اصـطلح علـى تسـمیتها باللغـة، 
فاللغــة تشـــتمل عــادة علـــى عـــدة لهجــات لكـــل منهــا مـــا یمیزهـــا، وجمیــع هـــذه اللهجـــات 
تشترك في مجموعة  من الصفات اللغویة، والعادات الكالمیة التي تؤلـف لغـة مسـتقلة 

  )١(عن غیرها من اللغات.

َعو  وز َ اعتنى بعرض ما وصل إلیه من أدلة سماعیة تشیر إلى هذه اللهجة   ّ الم
  أو تلك، فقد أشار في مصنفه إلى لهجات عدة:

  . عنعنة تمیم وقیس:١

تمامــاً عنــد حدیثــه عــن (أنّ  ٕ للبــاب مــن جوانبــه المختلفــة،  ) المشــددة وأحكامهــا، وا
تبـدلها  )٢(وقـیسوتمـیم « ) فقـال:كان البـد أن یـذكر االسـتعمال اللهجـي اآلخـر فـي (أنَّ 

ُ همزة المفتوحة عیناً    مة:، قال ذو الرُّ  هللاِ  رسولُ  ◌أًمحمد نَّ  َ  ، وتقول: أشهد

تَ   عَـــــنْ  ْ ـــــم َ  مـــــن ترسَّ رقـــــاء ـــــةً  خَ نْزَِل َ   م
  

   ُ ــاء َ ِ  م ة َ اب َ ــب ْ  الصَّ ــن یــكَ  مِ نَ ْ ی ُ  عَ وم ــجُ ْ س َ   )٣( م
  

  
                                         

 .١٦في اللهجات العربیة: ) ١(
أنَّ  همــــزةة تمــــیم: وهــــي ظــــاهرة تــــتلخص بقلــــب عنعنــــ) ٢( عَــــ) إلــــى العــــین، فتصــــیر (أنَّ ) ( ) . نَّ : (

لهـذا  ، ، والـذي یبـدو أنَّ  ٩٢: اللغـةفقه محاضرات في  ، و ١/٢٣٣سر صناعة اإلعراب:  ینظر:
ّ صـــوتیاً  القلـــب تبریـــراً  همـــا صـــوتان مجهـــوران حلقیـــان، قـــال ، وهـــو قـــرب مخرجـــي العـــین والهمـــزة، فإن

ـ اوأم« الخلیل: ّ ا الهمـزة فمخرجهـا مـن أقصـى مخرج العین والحاء والهاء والخـاء والغـین فـالحلق، وأم
فحیــث « ، وهمـا قریبـا المخــرج، لهـذا قـال الـداني: ١/٥٢الحلـق، مهتونـة مضـغوطة. ینظــر: العـین: 

وقعـت العــین وقعـت الهمــزة مكانهــا، فتقـول فــي آمنـوا: عــامنوا، فهــذا یـدل علــى أن العنعنـة قــد تكــون 
 . ٣/١٦٥. صبح األعشى: »غة في تحقیق الهمزةمبال
،  ٣٥: فـي فق ه ال غـة وهـو بتمامـه فـي: الصـاحبي ٢٤٧البیت من البسیط لذي الرمة، دیوانـه: ) ٣(
شــیئا، مســجوم: ســائل،  ن. وترســمت: تبینــت، والخرقــاء: المــرأة التــي ال تحســ ١٦٠: اللبیــب مغنــيو 

) . والشــاهد فیــه (أعــن١/٤٣٨ب للســیوطي: مــاء الصــبابة: الــدمع. ینظــر: شــرح شــواهد مغنــي اللبیــ
 .عیناً ) حیث أبدلت همزة (أن
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  )١(.»، وتسمى عنعنة تمیمبجعل مكان الهمزة عیناً 

٢: لغة طيء وخص منها اسـتعمالهم (ذو) بمعنـى الـذي، وهـو مـا عـرف بـذو  . 
  )٢(الطائیة.

ــي لغــة طــيء، ومــن حقهــا أن  )الــذي(كــون بمعنــى ت« ین:فقــال ابــن نــور الــدِّ  ف
 َ َ  ُ ْ   َ   ع    ذ  توصف بها المعارف، فتقول: أن َ  ُ ، و ْ و س   ... قال الشاعر: ُ مع

یــــــت فَــــــإِن َ ــــــیم ب عت ذُو تَمِ ــــــمِ َ ِ  س ــــــه   ِب
  

   ِ یــــه ــــتْ  فِ ــــتْ  تَنَمَّ َ س ْ َأر َ ُ  عِزَّهــــا و ــــر ضَ ُ   )٣(م
  

ومنهم من یجعل (ذو) للمذكر والمؤنث والمثنـى والمجمـوع علـى كـل حـال، فـي 
  .)٤(»الرفع والنصب والجر

ْ  َ .  غة هُ ٣ َ   ّ ل الجی   )٥(تى)بـ (م

َ (تســـتعمل  ـــم بنـــي هـــذیل  واســـم اســـتفهام دال علـــى الزمـــان، ویـــرد للشـــرط،  )ىتَ
ِ  وقد تكون بمعنى )٦(یجرون بها ْ  َ أبي ذُ قول وأنشد  )٧( ) ْ (م   ب:ی

  

                                         
 .١٦١مصابیح المغاني: ) ١(
بمعنــى الــذي فخاصــة بطــيء، وهــي مبنیــة فــي الغالــب وقــد تعــرب. ینظــر: أوضــح ) وأمــا (ذو) ٢(

 .١/١٢٥المسالك إلى ألفیة ابن مالك: 
ـــي: الكامـــل:  ٢/٧٢١البیـــت مـــن البســـیط لرجـــل مـــن طـــيء. شـــعر طـــيء وأخبارهـــا: ) ٣( ، وهـــو ف

حیـــث ) ، والشـــاهد فیـــه (ذو ســـمعت بـــه ٢/٣٠٥، أمـــالي ابـــن الشـــجري:  ٣٠٣، األزهیــة:  ٣/٢١٧
. جاءت ذو بمعنى الذي، على لغة  طيء

  .٢٤٨-٢٤٧مصابیح المغاني ) ٤(
 .١٢٨: في فق  ال غةینظر: الصاحبي ) ٥(
 .٤٩١مصابیح المغاني: ) ٦(
 .١٥/٣٦٤: ) ینظر: اللسان، مادة (م ت ى) ٧(
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نَ  ْ ـــــرِب ـــــاءِ  شَ َ م ، ِب ـــــرِ ْ ح َ ب ـــــمَّ  اْل ـــــتْ  ُث َ فَّع َ   تَر
  

ـــــى   تَ َ ـــــجٍ  م جَ ـــــرٍ  ُل ضْ ـــــیجُ  َلهُـــــنَّ  خُ   )١( نَئِ
  

      لیكون شاهدًا لهذه اللغة.
  )٢(). نصب المبتدأ والخبر بـ (إنّ ٤

  واستدل لها بقول الشاعر:

دَّ  إذا َ و ْ حُ  اس نْ ِ  اللیل جُ ت تْأ ْل ْ  َف طــــاكَ     ولتَكُن ــــنا إنَّ خفافــــا  خُ َ رَّاس ا حُ ــــدَ ْ   )٣( ُأس
  

  )٤(.في  غة جمیعاً  –المبتدأ والخبر  –قد تنصبهما  ها) بأنَّ على  إنَّ  لیدلَّ 

ـ وبذلك أخذت اللهجـات عنـده حیـزاً  ن ه لـم یقـس مـن االسـتدالل، إال أنّ ٕ علیهـا، وا
ـاللغـات كلهـا حُ  كان لم یفضل لغة علـى أخـرى ألنَّ   ة كمـا یـرى ابـن جنـي، فلـیس لـكجَّ

الواجــب هــو  بــذلك منهــا، إال أنَّ  هــا لیســت أحــقَّ إحــدى اللغتــین بصــاحبتها؛ ألنَّ  أن تــردَّ 
لكـــالم  اســتعمال مــا هــو أقــوى وأشــیع، ومــع ذلــك لــو اســتعمله إنســان لــم یكــن مخطئــاً 

ُ  العــر ؛ فــإنَّ  ــ صــیبٌ النــاطق علــى قیــاس لغــة مــن لغــات العــرب م ه غیــر مخطــئ، لكنَّ
ه غیـر ملـوم وال احتـاج لـذلك فـي شـعر أو سـجع فإنَّـ ألجـود اللغتـین، فـإنّ  یكون مخطئـاً 
  )٥(منكر علیه.

  
                                         

، وهـــو فـــي: معـــاني القـــرآن  ١/٥٢البیـــت مـــن الطویـــل ألبـــي ذؤیـــب الهـــذلي. دیـــوان الهـــذلیین: ) ١(
 : ــ ٢/٨٥الخصــائص: و ،  ٥٧٥تأویــل مشــكل القــرآن:  ، و ٣/٢١٥للفــراء َ  ســریعاً  رَّ . ولهــن نئــیج: م

 .) مرادفة لـ (من) حیث جاءت (متى) له صوت ، والشاهد فیه (متى لجج
  .٣٧٩بن رؤبة وقومه. ینظر: الجنى الداني:  وهي: لغة العجاج) ٢(
البیــــت مــــن الطویــــل، نســــبه الســــیوطي لعمــــر بــــن أبــــي ربیعــــة، ینظــــر: شــــرح شــــواهد المغنــــي: ) ٣(

، والشــاهد فیــه (إن  ٥٥مغنــي اللبیــب:  ، و ٢/٥١٨، وهــو فــي: شــرح الكافیــة الشــافیة البــن مالــك: 
 حیث نصب بها المبتدأ والخبر.) حراسنا أسدا

 .١٦٠مصابیح المغاني: ینظر: ) ٤(
 .١٠٨االقتراح في علم أصول النحو: و ،  ١٢ – ٢/١٠ینظر: الخصائص: ) ٥(
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 )١٨٨ ( 
 

  :على النحویین :  لردّ رابعاً 

َعســلك  ـــوز َ  علمیـــاً  علــى النحـــویین، اتخــذت منهجـــاً  متعـــددة فــي الـــردِّ   رقــًا   ّ الم
عن التعصب المذهبي، فكان الهدف من ردوده أن یؤكد قاعدة نحویة ثابتـة عنـد  بعیداً 

الجمهور، وفي هذا ما یـدل علـى منهجـه فـي متابعـة الـرأي المشـهور عـنهم، ومـن هـذه 
:   الطرق

  :بشاهد شعري .  لردّ ١

َعوهــــو إحــــدى الطــــرق التــــي انتهجهــــا  ــــوز َ ــــ ّ الم بعــــض اآلراء  ه لــــم یــــرتضِ ، ألنّ
)كـالم العــرب، فمـن ذلـك مــا أنكـره (ثَ  لمخالفتهـا المسـموع مــن ّ  )١(عـلـب ) مـن مجــيء (أي

َعموصــولة، فقــال  ــوز َ ، ومعناهــا معنــى الخبـــر، )الــذي(تكــون موصـــولة بمعنــى « : ّ الم
  ویرده قول الشاعر: )٢(وأنكر هذا ثعلب،

ـــــــــــا إَذا َ یــــــــــــتَ  م قِ ــــــــــــي َل نِ َ ــــــــــــكٍ  ب الِ َ   م
  

   ْ ــــــــــلِّم َ س ْ  عَلَــــــــــى َف ــــــــــم ُ ــــــــــلُ  َأیُّه   )٣(َأْفضَ
  

  )٤(.»...النحاةوهي معربة عند أكثر 

  

                                         
وهــو: أبــو العبــاس أحمــد بــن یحیــى بــن یســار الشــیباني، مــن أئمــة الكــوفیین فــي النحــو واللغــة، ) ١(

. ینظـــر: بغیـــة ) هــــ٢٩١تـــوفي ســـنة () كــان عالمـــا بالشـــعر والمعـــاني والغریـــب، لـــه (مجـــالس ثعلـــب
 :  .٩٦ – ٩٥، مراتب النحویین:  ٣٩٧ – ١/٣٩٦الوعاة

 . ١/٣٣١، وهمع الهوامع ٨٢) ینظر: مغني اللبیب: ٢(
شــرح المفصــل هــو فــي :،  ٧١٥البیــت مــن المتقــارب، لغســان بــن علــة، كمــا فــي: اإلنصــاف: ) ٣(

.موصولة بمعنى ال) حیث جاءت (أي) ، والشاهد فیه (على أیهم ٤/٢١البن یعیش:   ذي
 .١٩١مصابیح المغاني: ) ٤(
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 )١٨٩ ( 
 

َكــ  نّ  )١(ومنــه أیضــا مــا ذكــره عــن الكــوفیین ویــرده « ، فقــال:ي) ناصــبة دائمــاً (
َ  ول م: َك  ِ یم َ ه، كما یقولون: ل   )٢(اتم:ه، وقول حَ م

ـــــــ  ُ  قـــــــدْ  َ  َ  ُ   ل  كَـــــــ  رًا نَ ْ ی ـــــــب ـــــــ  َ صِ   اَ   ُ  ْ ضَ
  

ْ  َ خْ  َ  َ    َ   َ ْ    و  بِ  ْ َ    ُ ج ـفي الب ْ   )٣(اخلـهَ    ِ ی
  

  )٤(.»الم الجر ال تفصل بین الفعل وناصبه ألنَّ 

ـ َ ِ   رِ ي الـ َّ ا ف ـومنه ما لم یرتضه من تقدیر الكـوفیین فـي مثـل: م ـإال ح َ ، وهـو  رًا م
ّ فاستثناء من ِ إ( صل، أن ).ال) مقدرة بـ (س   )٥(وى

) « علـى الكـوفیین قـولهم فقـال: ـ ردّ  )٦(وهو عند البصریین مقدر بــ (لكـن) لكـن )
ر الحــرف بـالحرف أولـى مــن تقـدیره باالســم، وقـد ورد فــي حـرف و (سـوى) اســم، وتقـدی

M  J  I القرآن الكـریم واللسـان العربـي كثیـرا، قـال اهللا سـبحانه:    H   G  F  E

  Q  P      O   N  M  L  KL )وقال الشاعر:)٧ ...  

ــــــــ  َ  َ كَــــــــ َ الشَّ ــــــــإال أنَّ  لــــــــيَّ  َ   بُ ب   ينِ
  

ـــــــ َ    ْ  َ ضْ ــــــــ َ  َ   ْ عَــــــــ  ُ ب ــــــــ َ  َ  ِ  اتِ   )٨(يالنِ
  

  
                                         

 .٥٧٠ینظر: اإلنصاف: ) ١(
هو: حاتم بـن عبـد اهللا بـن سـعد بـن الحشـرج، وكـان جـوادا شـاعرا جیـد الشـعر، وكـان حیـث مـا ) ٢(

ذا سئل وهب.  ٕ  .١/١٦٤في: الشعر والشعراء:  تنظر ترجمتهنزل عرف منزله، إذا قاتل غلب، وا
، ولـیس  ٢٠٠الطـائي، تبعـا البـن هشـام فـي المغنـي:  البیت مـن الطویـل، نسـبه المؤلـف لحـاتم) ٣(

 كما خرجه المصنف.) في دیوانه، والشاهد في (كي لیبصر
 .٣٦٢مصابیح المغاني: ) ٤(
 .٢٩٠ – ٢٨٤: في النحوینظر: األصول ) ٥(
 .٢٦٩ینظر: اإلنصاف: ) ٦(
 .٣ – ١سورة طه، آیة: ) ٧(
) ، والشــــاهد فیــــه (إال أننــــي ١٨٧األزهیــــة: البیــــت مــــن الكامــــل لــــم أجــــده منســــوبا، وهــــو فــــي: ) ٨(

 .) فاالستثناء هنا منفصل وهو مقدر بـ (لكن
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  )١(.»...واالختیار نصب المستثنى على كل تقدیر 

  )٢(آخر. وغیرها من الردود التي كان للشاهد الشعري فیها رأیاً 

  :. اعتراضه على توجیهات النحویین٢

وهــو الطریــق الثــاني، فالشــاهد برهــان صــادق یثبــت بــه النحــوي صــحة قاعدتــه   
 ُ للداللـة علـى صـحة رأي أو ام علـى نصـوص اللغـة قَـویدفع به خصمه، فحجج النحو ت

.   )٣(قاعدة
بشواهد  وعلى هذا فقد جاء كتاب (مصابیح المغاني في حروف المعاني) ملیئاً 

 ّ بـأقوال هـذا النحـوي أو ذاك، فهـو  ه لـم یكـن متعبـداً النحویین على اختالف مذاهبهم وأن
ـ وجـدناه ا على الرغم من تأثره الواضح بابن هشام على ما رأینا مـن نقوالتـه عنـه، إال أنّ

ّ علیه بعض آرائه، ثم نجده یأتي بكالم ابن هشام في مكان آخر  یردُّ  به رأي عالم  لیرد
 ّ ّ  ه لم یكن منحازاً آخر، وهذا یدل على أن ن ٕ مـا أخـذ منهـا مـا إلى هذه الجماعة أو تلـك، وا

وكـــان  كـــان قـــوي الحجـــة مـــدعم البرهـــان، وهـــو بـــذاك یمثـــل شخصـــیة نحویـــة مســـتقلة،
َع وز َ   توجیهات النحویین وفقا لما قاده اجتهاده، فمن اعتراضاته:بعض  یردُّ   ّ الم

  بقول الشاعر: )٤(أ. استدل ابن هشام

یلَ   َ   ْ  َ  ـــــِب َ ، إِلـــــى س ـــــبابِ   وذِكْـــــرُه الشَّ
  

ى   َ ـــه ـــنَ  إِلـــيَّ  َأشْ یـــق مِ ِ  الرَّحِ ـــل َ س ْل   )٥(السَّ
  

                                         
 .١١١ – ١١٠مصابیح المغاني: ) ١(
 .٤٣٨ – ٤٣٧،  ٤٧٥ – ٤٧٤: مصابیح المغاني) ٢(
 .٢٢: في النحو ینظر: الشواهد واالستشهاد) ٣(
 .٧٩ینظر: مغني اللبیب: ) ٤(
، وهــــو فــــي: شــــرح الكافیــــة  ٢/٨٩ذلي، دیـــوان الهــــذلیین: البیـــت مــــن الكامــــل، ألبــــي بكــــر الهــــ) ٥(

. والشــاهد ٢/٢٠: الهوامــع  همــع،  ٣٧٦الجنــى الــداني: و ،  ٧٩مغنــي اللبیــب: و ،  ٨٠١الشــافیة: 
 .) بمعنى (عند) حیث جاء (إلى) فیه (إلي
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 )١٩١ ( 
 

ِ  َ على مجيء (إِ  َ ى) بمعنى (ع   ).ند

َعواعتـــــرض  ـــــوز َ معناهـــــا فـــــي البیـــــت التبیـــــین للفاعـــــل   نّ  إذ یـــــرىعلیـــــه )١( ّ الم

]  \  [   M المجـــرور بهـــا، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:    ZL 
وال یتقیـــد التبیـــین  )٢(

  كان أجود، قال: )٣(بالحب والبغض، ولو استشهد بقول الراعي

ـــــــــــالٌ  ق ُ  َ ادَ  إِذا َث ـــــــــــدةٌ  النِّســـــــــــاء   خری
  

تْ  َ قَـــدْ  صـــانٌ حَ    ـــادَ َ ـــا إلـــيَّ  س َ ی انِ َ و   )٤(الَغ
  

ــــن هشــــام التــــي ســــاقها دلــــیالً  ومــــن ردوده ألدلــــة ُ  اب ــــى دخــــول (ر علــــى ) بَّ عل
  دخولها على المستقبل، واحتج بقول الشاعر: )٥(ورجح ابن هشام« المستقبل، فقال:

ً  بَّ  َــــــرُ  ْ  هلَــــــ َ   َــــــإِنْ  ــــــ َفتــــــى َ َ س ْ ی   كيب
  

بٍّ   َلـــــــيّ    ـــــــَذ َ ه ُ ـــــــصِ  م خْ َ ـــــــانِ  ر نَ َ   )٦( الب
  

  ویقول:   
ـــــــــــــــــــــا َ ٍ  ُربَّ  ی ـــــــــــــــــــــة َل ائِ   غَـــــــــــــــــــــدا َق

  

ـــــــــــــــــــــــــــ   َ ُ  مَّ  ُ  َ   ْ  َل ی ـــــــــــــــــــــــــــ ِو  َ م َ   )٧(ةی
  

                                         
 .١٠٧مصابیح المغاني: ینظر:) ١(
  .٣٣سورة یوسف، آیة: ) ٢(
ـالنُّ صین بن معاویة بید بن حُ  و: عُ ) ٣( ه اشـتهر بوصـف راعـي اإلبـل فـي میـري، لقـب بـالراعي ألنّ

ً  شـــعره، وكـــان بـــذیئاً  ـــاء ـــي الطبقـــة األولـــى مـــن اإلســـالمیین.  هجّ تنظـــر لعشـــیرته، عـــده ابـــن ســـالم ف
 .٣٣٠ – ١/٣٢٧الشعر والشعراء: و ،  ١٥٩في: طبقات الشعراء:  ترجمته

حیــث جـــاءت ) لشـــاهد فیــه (إلـــي، واوفیــه ( صـــناع فقــد..)  ٢٨٢البیــت مـــن الطویــل: دیوانـــه: ) ٤(
إلى  .) بمعنى (عند) (
 .١٤٦ینظر: مغني اللبیب: ) ٥(
ـــب:  ، و ٢٧١البیـــت مـــن الـــوافر، لجحـــدر بـــن مالـــك، وهـــو فـــي: رصـــف المبـــاني: ) ٦( مغنـــي اللبی

 على المستقبل.) حیث دخلت (رب) ، والشاهد فیه (رب فتى سیبكي ١٤٦
رة البــن هشــام: . الســی yمعاویــة بــن أبــي ســفیانالبیــت مــن مجــزوء الكامــل لهنــد بنــت عقبــة أم ) ٧(

علـى ) حیـث دخلـت (رب) . والشـاهد فیـه (یـا رب قائلـة غـدا١٤٦: اللبیـب مغنـي، وهو في:  ٢/٣٩
  المستقبل.
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   ّ ّ وال حجة له في ذلك؛ أم ن ٕ ما معناه: یـا ا البیتان فیهما لیست داخلة لالستقبال، وا
ٍ  بَّ  ُ  ــ رجــل ــموصــوف بأنّ َ َ ه س ْ ی ٍ  ي، وربَّ ِ  ب ٍ  امــرأة  ، كمــا تقــول: رجــلٌ بــالقول غــداً  موصــوفة

 ُ ُ  سيءٌ م   )٢(.»)١(، أي: یوصف بهذا، هكذا أوله بعضهم داً  حسنٌ الیوم وم
ــبَّ ( ُ  أنَّ  )٣(الكوفیــونب. یــرى    ّ ه أخبــر عنهــا ) اســم، واحتجــوا علــى اســمیتها بأن

  في قول الشاعر:
ــــــوكَ   نْ  ُل تُ ْق َ ــــــكَ   ــــــإّن  ی َل تْ ْ  لَــــــم َق ــــــن كُ َ   ی

  

ـــــــك  ـــــــاراً    ْ ی َل َ   )٤(  ــــــــاُر  قتـــــــل ورُبَّ  ع
  

َععلـــیهم  فــردَّ    ــوز َ ٌ « بقولـــه:  ّ الم ) خبــر مبتـــدأ محـــذوف وال حجــة فیـــه، بــل (عـــار
  )٥(.»تقدیره: هو

ه هــو مــا ارتضــاه مــن ردود ابــن هشــام علــى النحــویین، فكمــا ـ ـر  رّد د. ومــن 
 ّ ّ  رأیناه یرد   ه على بعض اآلراء ویوافقه علیها، فمنها:على ابن هشام نراه هنا ینقل رد

                                         
 .٤٢٦المرادي في الجنى الداني: ) ١(
 .٢٦١ – ٢٦٠مصابیح المغاني: ) ٢(
)٣ ( ُ ـــ) بَّ ذهـــب الكوفیـــون إلـــى أن (ر ّ ) ماســـم مثـــل (كَ ا، إذ هـــي للتقلیـــل وكـــم للتكثیـــر، هـــا نظیرتهـــألن

لهـا صـدر الكـالم، وحـروف الجـر ال تقـع فـي  ولمخالفتهـا حـروف الجـر بـدخول الحـذف علیهـا، وألنّ 
 ّ ن ٕ ـصـدر الكـالم، وا نّ ٕ ه ال یجـوز إظهـار الفعـل الـذي تتعلــق مـا تقـع بواسـطة بـین شـیئین رابطــة لهمـا، وا

ّ بـه بخـالف حــروف الجـر األخــرى، فكونهـا علـى خــالف سـائر حــروف  هـا لیســت الجـر دلیـل علــى أن
بحرف، فإذا كانت لیست بحرف فهي اسم، وفي هذا تكلف واضـح ال یحتـاج إلـى توضـیح، واألسـلم 

ّ  هـــو مـــا رآه البصـــریون، إذ یعـــدونها حرفـــاً  هـــا لـــیس فیهـــا مـــن عالمـــات االســـم أو عالمـــات الفعـــل ألن
 ّ اختالف موقعهـــا. هـــا جـــاءت لمعنـــى فـــي غیرهـــا، وهـــو تقلیـــل وتكثیـــر مـــا دخلـــت علیـــه بـــشـــيء، وألن

 .١٤٤، وائتالف النصرة: ) ١٢١المسألة ( ٨٤٣ینظر: اإلنصاف: 
، وهـو فـي: المقتضـب:  ٢/٥٢٧البیت من الكامل، لثابت بـن قطنـة. ینظـر: الشـعر والشـعراء: ) ٤(

. والشـاهد فیـه ١٤٣مغنـي اللبیـب:  ، و ٢/٣٠١أمالي ابن الشجري:  ، و ٢٦٩األزهیة: و ،  ٣/٦٦
ــي: ) تدل بهــذا البیــت الكوفیــون علــى اســمیة (ربحیــث اســ) (رب قتــل عــار . ینظــر تخــریج البیــت ف

 .٨٣٢اإلنصاف: 
 .٢٥٣مصابیح المغاني: ) ٥(
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 )١٩٣ ( 
 

ّ  )١(مـا ذكـره جماعــة مـنهم ابــن مالـك ـ ْ علـى مجــيء (م َ ا) دالــة علـى االســتفهام، م
  واستدل بقوله:

مـــــــا ْ ه َ مــــــــا اللیلــــــــةَ   ــــــــَي  م ْ ه َ ْ  م ــــــــه َ ی   لِ
  

ــــــــــــــــــــيَّ  أَوْدَى   َل ْ نَع ْ  ِب ه َ ی بالِ ْ ــــــــــــــــــــر   )٢(وسِ
  

َعقــال  ـــوز َ التقـــدیر  وال دلیــل فـــي البیـــت الحتمـــال أنّ  )٣(قـــال ابـــن هشـــام:« : ّ الم
 َ   )٤(.»، واهللا أعلمف، ثم استأنف استفهاماً ُ  ) اسم فعل بمعنى اكْ ْ  (م

َ  دلـــیالً  )٥(مــا ذكـــره ابـــن مالــك ومــن ذلـــك   ـــ ْ علــى (م َ ّ م فعـــل ل هـــا تكــون ظرفـــاً ا) بأن
  حاتم:وأنشد  قول الشرط 
ــــــكَ  نَّ ٕ مــــــا وا ْ ه َ ِ  م ــــــط ْ ــــــكَ  تُع نَ ْط َ ُ  ب ه َل ــــــؤْ ُ   س

  

ــــكَ    جَ ْ تَهــــى نــــاال وَفر نْ ُ عــــا الــــذَّمِّ  م َ م ْ   )٦(أج
  

َع فقـال ـوز َ وال دلیـل فـي ذلـك لجـواز كونهـا للمصــدر  )٧(قـال ابـن هشـام:« : ّ الم
  )٨(.»أو قلیالً  بمعنى أي عطاء كثیراً 

  :الشعریةبعض األدلة و. رده االحتجاج ب

                                         
 .٧/٤٣المفصل البن یعیش:  حر ، ش ٢٣٦) ینظر: التسهیل: ١(
 . ٣هامش :  ١٦٥سبق تخریجه صفحة :) ٢(
 .٣٦٩ – ٣٦٨: اللبیب مغني) ینظر: ٣(
 .٤٧٢ – ٤٧١مصابیح المغاني: ) ٤(
 .٣/١٦٢٥ینظر: شرح الكافیة الشافیة: ) ٥(
، والشـاهد فیــه  ٣٦٨، وهـو فــي: مغنـي اللبیــب: ٦٦البیـت مـن الطویــل لحـاتم الطــائي، دیوانـه: ) ٦(

ــي محــل نصــب علــى الظرفیــة الزمانیــة متعلــق بفعــل ) (مهمــا ــي علــى الســكون ف اســم شــرط جــازم بن
رجــه المصـــنف. ینظــر: فـــتح علـــى قــول ابـــن مالــك، وابـــن هشــام یـــرى أنهــا علـــى مخ) الشــرط (تعــط

 .١٨٦ – ٣/١٨٥القریب المجیب: 
 .٣٦٨ینظر: مغني اللبیب: ) ٧(
 .٤٧١مصابیح المغاني: ) ٨(
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 )١٩٤ ( 
 

َع لـم یــرتضِ  ــوز َ االحتجــاج بقســم مـن الشــواهد الشــعریة فیمــا یخــص مســائل   ّ الم
ّ ذلك ة ما یذكر علّ  النحو، وكان غالباً  ه لها، فمن ذلـك رده لـبعض الشـواهد أو سبب رد

  الشعریة لشذوذها، كقول الشاعر:

ــــــــنَ  الحــــــــارِثَ  إنَّ  هُــــــــمَّ   َ  ــــــــةَ  ب َل َ ب   جَ
ــــــه فــــــي وكــــــان   َ ــــــهْ  َ هْــــــدَ  ال جاراتِ

  

ــــــــــا   ن ــــــــــه علــــــــــى زَ ی ــــــــــمَّ  َأِب ْ  ث ــــــــــه َل تَ   َق
ــــــــــرٍ  ـفـــــــــأيَّ  ْ ــــــــــیِّئٍ  أم َ   )١(َ عَلَــــــــــهْ  ال س

  

وتــــرك تكرارهــــا « علــــى مجــــيء (ال) نافیــــة للفعــــل الماضــــي مــــع عــــدم تكرارهــــا، فقــــال:
  )٢(.»شاذ

ُ  ومــن ذلـــك أیضـــاً  ـــمـــا رآه َ ) َ فــي تثنیـــة (س ، كقـــول لــم یثنـــوه إال شـــذوذاً ، فـــإنّهم اء
  الشاعر:

ــــا َ ِ   َــــمْ   نْ  َربِّ  َفی ــــم سِ ــــبَّ  تَْق ــــا الحُ   بینَنَ
  

ینَ    َ واء َ ي س نِ ْل َ ع ْ ـدا حبِّهـا علـى فـاج ْل   )٣(جَ
  

( ّ ي   .  )٤(ألنّهم استغنوا عن تثنیته بتثنیة ( سِ

ومن األسباب التي رد بها االحتجاج بالشعر كون الشاعر قد أخطـأ فـي مثـل قـول ذي 
ّ الرُّ    ة:م

  

                                         
 ٢٦٨: اللبیـب مغنـيو ،  ٢/٩٤رجز مشطور لم أجده منسـوبا، وهـو فـي: أمـالي ابـن الشـجري: ) ١(

الشـاهد فیـه ، و  ٢/١٥٣: عـالمفـ : األ تنظـر ترجمتـه ، والحارث بن جبلـة: مـن ملـوك عـرب الشـام.
ال فع ه  فقد نفى بال الفعل الماضي مع عدم تكرارها، وذلك شاذ.) (
 .٤٣٩مصابیح المغاني: ) ٢(
شـــرح أبیـــات مغنـــي  ، و ١٤٩: اللبیـــب مغنـــيالطویـــل لقـــیس بـــن معـــاذ، وهـــو فـــي:  البیـــت مـــن) ٣(

شذوذا ألنهم اسـتغنوا عـن تثنیتـه بتثنیـة  )سواء(حیث ثني ) ، والشاهد فیه (سواءین ٣/٢١٥اللبیب: 
 ِ  .١٤٩فقال: سیان. ینظر: مغني اللبیب: )  ّ (س
 .٢٧٠مصابیح المغاني: ینظر:  ) ٤(
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 )١٩٥ ( 
 

یجُ  اجِ َ ــــــــر َ ــــــــكُّ  مــــــــا ح فَّ ــــــــةً  إال تَنْ نَاخَ ُ   م
  

ِ  عَلَى   ف ْ س خَ ـي أو اْل ِم ْ ـا نَر َ ه ا ِب ـدً َل َ   )١(فْـرَا َ  ب
  

ـــه األصـــمعي ـــي )٢(الـــذي احـــتج ب ـــن جن ـــال: )٣(واب ـــدة، فق  علـــى مجـــيء (إال) زائ
ــــط مــــن ذي الرُّ « ــــة (آالً وزیادتــــه غل ــــرواة، وأن الروای ــــالتنوین، أي مــــة، وقیــــل مــــن ال ) ب

، نعم تكون زائدة إذا تكررت وتالها اسم هـو بـدل كـل مـن كـل، أو جـاءت بعـد شخصاً 
  وقد وقع األمران في كقولهم:حرف عطف، 

ـــــــــكَ  اَل َ ْ  م ـــــــــن كَ  مِ خِ ْ ـــــــــی ُ  ِإالَّ  شَ ـــــــــه ُل َ م   عَ
  

، إالَّ    هُ ُ ــــــــــــــــــــــیم سِ َ ُ  َوٕاِالَّ  ر ــــــــــــــــــــــه ُل َ م َ   )٤(ر
  

مــل عطــف میل، والرَّ مــن العمــل، وهــو ضــرب مــن الســیر فــوق الــذَّ  ســیم بــدلٌ فالرَّ   
  )٥(.»سیم وهو الهرولةعلى  لرَّ 

 ّ )تَّ (شَ  ه یقال فيومن تلك األسباب ما نص علیه فیمن ادعى أن شتان مـا  )٦(:ان
  بینهما، وهو قول الشاعر:

تَّانَ  شَ ا َل َ ین م َ ن ب ْ ی زِیدَ َ   النَّدى فِي الی
  

   ِ زیـــــد َ ٍ  ی یم ـــــَل ُ ـــــنِ  واألغـــــرِّ  س م اب   )٧(حـــــاتِ
  

                                         
،  ١/٣٢٩المحتســـــــب: و ،  ٣/٤٨وهـــــــو فـــــــي: الكتـــــــاب:  ٨٦البیـــــــت مـــــــن الطویـــــــل، دیوانـــــــه: ) ١(
غنـــــي مو ،  ٤٨الجنــــى الـــــداني: و  ، ٧/١٠٦شـــــرح المفصــــل البـــــن یعـــــیش:  ، و ١٥٦اإلنصــــاف: و 

 زائدة، ورد هذا التخریج المصنف. )إال(حیث عدت ) ، والشاهد فیه (إال مناخة ٧٦اللبیب: 
 .٧٦مغني اللبیب: و ،  ٤٩٨ینظر: االرتشاف: ) ٢(
 .٣٢٩ – ١/٣٢٨ینظر: المحتسب: ) ٣(
رصــف و  ، ١/١٧٠المقــرب: و ،  ٢/٣٤١بیــت مــن الرجــز لــم أجــد منســوبا، وهــو فــي الكتــاب: ) ٤(

ال رمله،  ١٧٤المباني:  ٕ  فإال زائدة في الموضعین للتأكید.) والشاهد فیه (إال رسیمه وا
 .١٢١ – ١٢٠مصابیح المغاني: ) ٥(
ـت) شتان: أصلها من (شتن) ومن التش٦( ـ  نَ تَّ یت، وهو التفـرق والتباعـد، تقـول: شَ َ ـ  ه  م َ َ  : ْ ا، َأم عُـب   َ 
 َ َ م َ ا ب َ  ُ ین  .١١٢ :في فق  ال غة ا، ویقال هذا األفصح. ینظر: الصاحبيم
، أمـــا األول فهـــو  ٦/٢٨٧: االدب خزانــةي. ینظـــر: قــل لربیعـــة بــن ثابـــت الر البیــت مـــن الطویــ) ٧(

ــیزیــد بــن أُ  َ ُ س ــهید، وینتهــي نســبه إلــى ب هـــ) . ینظــر: ٣٥٢تم بــن قبیصــة (ت: ة، والثــاني یزیــد بــن حــاتَ
یـــر استشـــهد بـــه علـــى أنــه قـــد یقـــال فـــي غ) ، والشـــاهد فیـــه (شـــتان مــا بـــین ٦/٢٩٠: األدب  خزانــة

 الفصیح األكثر: شتان ما بینهما.
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 )١٩٦ ( 
 

َع لفقا وز َ ّ « : ّ الم   )١(.»ما هو مولد...لیس بحجة، إن

فمنـه مـا ذهـب  )٢(»القیـاس یمنعـه ال یقاس علیه؛ ألنّ « ومنه ما حكم علیه بأنه
 ُ ْ  )٣(بـــردإلیــه الكســـائي والم ـــإلـــى جـــواز حمـــل (إن َ ْ ) عمـــل (م ) ا الحجازیـــة) إذا كانـــت (إن

ــ حرفــاً  َ ــي كـــ (م ــللنف َ ا، ال، َل وهــي عنــدهم ترفــع  )٤() فتــدخل علــى األســماء واألفعــال،یس
  المبتدأ وتنصب الخبر، واستدلوا له بقول الشاعر:

یا  ُـــــــــوَ   ِنْ  ِل ْ ـــــــــتَو ْ س ُ ٍ  عَلَـــــــــى م ـــــــــد َ   َأح
  

ِ  َ  إال   ــــــــــــْ  لــــــــــــى ح َ  ِ  ِب   )٥(ینالعِــــــــــــالم
  

ــب مــن طــرق رده للشــواهد، وهــو فیهــا ذو مــنهج واضــح مــدعم الحجــة  هــذا جان
بالتعلیــل واألقیســة ومتابعتــه لــرأي الجمهــور، وتظهــر تلــك الــردود قدرتــه فــي االختیــار 

  والترجیح بین آراء العلماء.

  

   

                                         
 .٢٧٢ – ٢٧١مصابیح المغاني: ) ١(
 .١٧١: مصابیح المغاني ) ٢(
، ونقــــل ابــــن مالــــك إنشــــاد الكســــائي للبیــــت. ینظــــر: شــــرح الكافیــــة  ٢/٣٦٢ینظر:المقتضــــب: ) ٣(

 .١/٤٤٧الشافیة: 
ـــ) ٤( الجـــزم. ه ال یعمـــل إال مـــا یخـــتص كحـــروف الجـــر وحـــروف وبـــدخولها یـــزول االختصـــاص ألنّ

 .١٠٨ینظر: رصف المباني: 
ویروى ( إال علـــى اضـــعف المجـــانین) ینظـــر: خزانـــة البیـــت مـــن المنســـرح، ولـــم أجـــده منســـوبا،) ٥(

 : ــــي: األزهیــــة:  ،٤/١٦٦األدب ــــاني: و ،  ٣٣وهــــو ف ــــداني:  ١٠٨رصــــف المب ،  ٢٣٠، والجنــــى ال
 إعمال لیس.) والشاهد فیه إعمال (إن
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  الضرورة الشعرية

الشــعر هــو فــن مــن الفنــون الجمیلــة، مثلــه مثــل التصــویر والموســیقي والنحــت، 
المشاعر والوجدان، وهو جمیل یر یخاطب العاطفة، ویستث –في أغلب أحواله  –وهو 

ـ ّ ر ألفاظـه، جمیـل فـي تـوالي مقاطعـه وانسـجامها، بحیـث تتـردد ویتكـرر بعضـها في تخی
  )١(صورة جمیلة من صور الكالم.، فالشعر منتظماً  فتسمعه اآلذان موسیقى ونغماً 

والشعر له أسلوبه وله إیقاعه وله قیوده، مـن وزن وقافیـة، ویتنـاول موضـوعات 
رض علــى غیــره أثنــاء الكــالم العــادي، وهــو ـفـتال  خاصــة، تفــرض علــى الشــاعر قیــوداً 

یســتلزم  )٢(كــالم مــوزون بتفعــیالت محصــورة فــي عــدد معــین مــن الحــروف والســكنات،
إلـى الخـروج  – أحیانـاً  –بناؤه على هذه الصـورة المقیـدة بـالوزن والقافیـة أن یلجـأ قائلـه 

ــــعــــد الكلیــــة وارتكــــاب مــــا لــــیس منهــــا، إـعـــ  القوا ّ ا بزیــــادة أو نقصــــان أو تغییــــر فــــي م
التركیــب، مــن تقــدیم وتــأخیر أو فصــل بــین متالزمــین وغیــر ذلــك، ممــا ال یســتجاز فــي 

  )٣(الكالم مثله.

ــا   نّ    ــه فیفعــل ذلــك تالفی ــي جمیــع أحوال ــار ف لقصــور اللفــظ الشــاعر غیــر مخت
ـ ه ال الذي یناسب المعنى الذي یریـد، مـع الحفـاظ علـى الـوزن وسـالمة القافیـة، علـى أنّ

 ّ ن ٕ   )٤(ما یسلك طریقة لها وجه في العربیة.یخرج عن القواعد المذكورة كیفما اتفق، وا
مــن أصــول (نحــو الشــعر) الرتباطهــا القــوي  وبــذلك أصــبحت الضــرورة أصــالً 

وأصــبحت بعــد ذلــك أبیــات  )٥(بأســلوبه اللغــوي الطیــع لــدواعي أوزانــه المســتقرة وقوافیــه،

                                         
 .٧ینظر: موسیقى الشعر: ) ١(
 .٦٦٩ – ٤/٦٦٢ینظر: الصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة: ) ٢(
 .١٢ینظر: ضرائر الشعر البن عصفور: ) ٣(
 .٦٦٥ – ٤/٦٦٣ینظر: الصفوة الصفیة شرح الدرة األلفیة: ) ٤(
  .٢٤دراسة لغویة نقدیة:  –ینظر: الضرورة الشعریة ) ٥(
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لتــأویالت النحــویین وتعلــیالتهم،  رحبــاً  الضــرورة مــدار خــالف بــین أهــل العلــم، ومیــداناً 
لـة ممـا فدخلت بسبب ذلك ضمن الخالف النحوي، إذ كل طرف ال یتردد في إلقاء جم

  احتج به الطرف اآلخر في بحر الضرورة.

ومــن قبیــل االهتمــام الشــدید والعنایــة الفائقــة مــن علمــاء اللغــة والنحــو وغیـــرهم 
، )١(مســـتقلة بالشــعر وضـــروبه، فقـــد عنـــوا بهـــذه المســـألة وبحثـــوا فیهـــا وأفـــردوا لهـــا كتبـــاً 

َ وحصر  ٍ ِ  أبو س ِ  ید َ الس  ، حیث یقول:علمیاً  هـ) مظاهر الضرورة حصراً ٣٦٨(ت:   ّ  فِ یر
ضـرورة الشــعر علــى تســعة أوجــه: الزیـادة، والنقصــان، والحــذف، والتقــدیم، والتــأخیر، «

ـــث واإلبـــدال، وتغییـــر وجـــه مـــن اإلعـــر  اب إلـــى وجـــه آخـــر علـــى طریـــق التشـــبیه، وتأنی
  )٢(.»المذكر، وتذكیر المؤنث

  اإلشعار.وغیرها من الكتب التي اهتمت بهذا النوع من 

  متباین بین العلماء، وعلى مذاهب :ومفهوم الضرورة 

  :)٣(األول: رأي سیبویه وابن مالك

 ُ ّ لم ی ن ٕ مـا كـان یكتفـي بـبعض العبـارات صرح سـیبویه بتعریـف محـدد للضـرورة، وا
ـــي فَ  ـــبعض الت ـــه ل ـــده، مـــن خـــالل تناول هـــم منهـــا بعـــض الدارســـین مفهـــوم الضـــرورة عن

                                         
هــــ) ، وكتـــاب( مـــوارد البصـــائر لفرائـــد ٦٦٣ومنهــا كتـــاب : (ضـــرائر الشـــعر) البـــن عصـــفور(ت) ١(

) وكتــــاب ( الضــــرائر) لمحمــــد شــــكري ١١٣٨الضــــرائر) محمــــد ســــلیم حســــین بــــن عبــــد الحلــــیم(ت
) ،ومن المحدیثن (الضرورة الشعریة دراسة لغویة نقدیة)  للـدكتور عبـد الوهـاب  ١٣٤٢اآللوسي(ت
 العدواني. 

 .٣٥ – ٣٤مل الشعر من الضرورة: ما یحت) ٢(
  .٣٨٩ الضرورة الشعریة ومفهومها لدى النحویین ، دراسة على ألفیة ابن مالك:ینظر: ) ٣(
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(ما یحتمل الشعر) وبـاب بعنوان المسائل، وبخاصة الباب الذي عقده في أول الكتاب 
  )١(وباب (ما یجوز في الشعر وال یجوز في الكالم).لقوافي في اإلنشاد) (وجوه ا

ـ ه فمن خالل بعض النصوص حـدد العلمـاء رأي سـیبویه فـي الضـرورة، وهـو أنّ
ــ ُ ــي الكــالم بشــرط االضــطرار وال یجــد منــه ب ــه ف ، فقــال  ًا یجــوز للشــاعر مــا ال یجــوز ل

 ْ ّ سیبویه عند قول أبي النج   )٢(:م العجیلي

ـــــــ َ  ْ  قَـــــــ ْ َ ص ِ  مُّ  ُ   ْ حَ ب ـــــــارِ الخ ـــــــ ی   يِ  دَّ تَ
  

لَـــــــ َ    لَــــــــ ُ  لُّــــــُـ   بــــــــاً نْ  َ   ّ  ــــــــ َ   ْ  ْ   )٣( ِ نَ ص
  

النصب ال یكسـر البیـت، وال  هذا ضعیف، وهو بمنزلته في غیر الشعر، ألنّ «
  )٤(.»به ترك إظهار الهاء یخلُّ 

ّ ) ضعیفاً لّ  فع  كُ  عدُّ وهو بذلك ی ضرورة لسعة النصب أمام الراجز،  ه، ولم یعد
ّ  ولو   )٥(.»وحمى جانب اإلعراب« :نصب لحفظ الوزن كما قال ابن جني

ــ« یقــول صــاحب دالئــل اإلعجــاز عــن هــذا البیــت: ــه الجمیــع علــى أنّ ه قــد حمل
ـ ّ لّ أدخل نفسه من رفع (كُ مـا یجـوز عنـد الضـرورة مـن غیـر أن كانـت بـه ) فـي شـيء إن

                                         
 .٣٦٢،  ٢/٢٦٩،  ٤/٢٠٤،  ١/٢٦ینظر: الكتاب: ) ١(
ــهــو: الفضــل بــن قُ ) ٢( َ ّ ة مــن عَ دام جــاز. ینظــر أخبــاره جــل، وكــان ینــزل بســواد الكوفــة، وهــو مــن الر

 .٥٠٧ – ٢/٥٠٢الشعر والشعراء: و ،  ٢٠١ – ٢٠٠في: طبقات الشعراء: 
شــرح و ،  ٣/٦١الخصــائص: و ،  ١/٨٥، وهــو فــي: الكتــاب:  ١٣٢البیــت مــن الرجــز، دیوانــه: ) ٣(

مبتدأ مرفـوع والهـاء ضـمیر متصـل مبنـي فـي محـل ) ، فـ(كل ٦/٩٠،  ٢/٣٠المفصل البن یعیش: 
جر باإلضافة، لم أصنع فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقـدیره أنـا، والجملـة 

. ینظــر: فــتح )لــم أصــنعه(، والــرابط مفعــول بــه اصــنع محــذوف تقــدیره )كــل(خبــر مــن  )لــم أصــنع(
وإلفــادة هــذا المعنــى عــدل عــن النصــب علــى معنــى لــم أصــنع شــیئا ) ، فرفــع (كــل ٢/٢٢١القریــب: 

 المستغني إلى الرفع المفتقر إلیه، أي لم أصنعه.
 .١/٨٥الكتاب: ) ٤(
  .٣/٦١الخصائص: ) ٥(
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ـاضرورة، قـالو  ـ: ألنّ ذا  ) مـا یكسـر لـه وزنـاً لّ ه لـیس فـي (كُ ٕ أو یمنعـه مـن معنـى أراده، وا
ـ ال ألنّ ٕ ه ر ى تأملت وجدتـه لـم یرتكبـه ولـم یحمـل نفسـه علیـه إال لحاجـة لـه إلـى ذلـك، وا

 ّ ّ النصب یمنعه ما یرید، وذاك أن البتـة،  شـیئاً  هلـم یصـنع منـ ها تدعي علیـه ذنبـاً ه أراد أن
ــیالً  ، والنصــب یمنــع مــن هــذا المعنــى، ویقتضــي أن  ال كــ ً  ، وال بعضــاً وال كثیــراً  ال قل

ّ یكون قد أتى من الذنب الذي ادعته بعضه وذلك  ا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في أن
 ّ لـم یكـن،  كـان وبعضـاً  بعضـاً  (كل) والفعل منفي ال یصـلح أن یكـون إال حیـث یـراد أن

ـــ ـــول: َل ـــ لـقــومِ  لَّ كُـــ  ـلــقِ   ْ تق ولـــم تلـــق    القـــوم  مـــ بعضـــاً  ك لقیـــتَ ... فیكـــون المعنـــى أنّ
  )١(.»الجمیع...

ــي المعــاني والبیــان والبــدیع: لــه) باالبتــداء  فــ  (كُ « ویقــول صــاحب المصــباح ف
ـ )أصــنعـ (ولـم ینصــبه بـ ــ ه أنكــر صـنع كــلّ ألنّ   ْ واحـد مــن الـذنوب، فرفــع علـى معنــى: َل

 ْ قراراً  من ذلك، ولو نصبه لكان إنكاراً  شیئاً  أصنع ٕ   )٢(.»بصنع بعضه لصنع الجمیع وا

ّ القیمــة البالغیــة والداللیــة للنصــب والرفــع تختلــف  ّ بــأن ویــرى الــدكتور العــدواني
ّ الراجز لم  ّ الرفع أقوى من النصب هنا؛ وألنّ فیه عموم النفي وشموله، وأن ،  ألن كثیرًا
ــه فعـل شــیئًا  َ یــار)، ولـو نصــب لكـان ذلـك إقــرارًا منـه بأن یصـنع شـیئًا ممــا تدعیـه (أمُّ الخِ

ــم یفعــل شــیئًا آخــر ــي العمــوم، واألســلوب األول أقــوى مــن ول ، ممــا یــدخل فــي دائــرة نف
  )٣(األسلوب الثاني، ألنه طابق مراد الراجز في تبرئة نفسه من الذنوب كلها.

وبهــذا یتضــح لنــا اضــطرار الشــاعر الــذي ألجــأه إلــى الرفــع دون النصــب، ولــو 
 ّ إلیـــه، وحمـــى  فضــیف »وحمــى جانـــب اإلعـــراب« الســـابق: عــدنا إلـــى كـــالم ابــن جنـــي

                                         
 .٢١٦ – ٢١٥دالئل اإلعجاز: ) ١(
، وینظر ما قاله فـي نفـس هـذا المعنـى: الخطیـب  ١١٣: معاني البیان والبدیع المصباح في ال) ٢(

 .٦٥ – ٦٤القزویني في اإلیضاح: 
 .٦٥دراسة لغویة نقدیة:  –ینظر: الضرورة الشعریة ) ٣(
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النصـب لـم  به للفعل (أصـنع) إال أنّ  جانب الوزن واإلیقاع، فعندها یكون (كل) مفعوالً 
یقصده الشاعر، فعدل عـن النصـب المسـتغني عـن اإلضـمار إلـى الرفـع المفتقـر إلیـه، 

ْ ◌أَ  ْ  َ « والتقدیر:   )١(.» ُ لُّ ُ   ْ   ْ نَ ص

سـیبویه فـي (بـاب وعودة إلـى الـدكتور عبـد الوهـاب العـدواني وهـو یحلـل أبیـات 
عنـده،  ما یحمل الشعر) من كتابه لیدلل بشكل واضح على مفهـوم الضـرورة عروضـیاً 

: ســبعة مــن الطویــل، لتلــك الشــواهد وهــي تســعة عشــر بیتــاً التحلیــل المقطعــي   لــ  أنّ 
مـن الكامـل، وآخـران مـن الـوافر،  وأربعة من البسیط، وأربعـة أخـرى مـن الرجـز، واثنـان

ّ نا على مقدار فقی رهـا دون غیرهـا اسیبویه قـد اخت الحاجة إلى لفظ الضرورة فیها، وكأن
 الســتحكام هــذه الحاجــة فیهــا، فمــن األبیــات التــي ناقشــها عروضــیاً  مــن األشــعار تقــدیراً 

  قول الشاعر:

 ِ ت ـــــددْ َ َ   أطولــــــتِ  ص ود ــــــدُ ــــــ الصُّ َ م قّل َ   او
  

ِ  علـــى وِصـــالٌ    ـــول ـــدودِ  ُط ُ  الصُّ ـــدوم َ   )٢( ی
  

ّ « قال سیبویه: ن ٕ   )٣(.»الكالم: وقل ما یدوم وصالٌ ما وا

ّ  فیـرى العــدواني أنّ  والفعــل  )قلمــا(بــین  م وأخــر إلقامــة الــوزن فاصـالً الشــاعر قـد
 ّ ه لو لم یجر على هذا التقـدیم والتـأخیر لخـرج مـن إیقـاع الطویـل بالجار والمجرور؛ ألن

  إلى إیقاع یشوك أن یكون من المتقارب، على النحو اآلتي:

  صدودي  لص  عل  طو  وصالن  یدوم
  فاعالتن  فعولن  فعولن  فعول

                                         
 ،٦٧: ر المعانيینظر: مختص) ١(
: ، واألصــــول فــــي النحــــو ١/٣١كتــــاب: وه ـــو فـ ــي: ال جــــده منســــوباً أولــــم البیــــت مــــن الطویــــل، ) ٢(

 .١/٢٥٧الخصائص:  ، و ٢/٢٣٤
  ١/٣١الكتاب :) ٣(
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حاجــة الشــاعر إلــى هــذا التصــرف هــو الحاجــة الماســة لهــا،  وبـذا یــدل علــى أنّ 
ال لوقع في شذوذ عروضي مرفوض ال وجه له. ٕ   )١(وا

ـــي حللهـــا عروضـــیا ـــات الت ـــة نهائیـــة لموقـــف  وغیـــره مـــن األبی لیصـــل إلـــى حقیق
األبیــات ووضــعها فــي ســبب اختیــار ســیبویه لهــذه  ســیبویه مــن الضــرورة، فهــو یــرى أنّ 

ــاب واحــد دلیــل قــد اختــار « مفهــوم الضــرورة لدیــه واضــح، فقــال العــدواني:  لــ  أنّ  ب
ـــه  ـــة تلـــزم الشـــاعر بمـــا ال مندوحـــة ل ـــة فنی ـــى جبری ـــة مباشـــرة عل ـــاب أدل شـــواهد هـــذا الب

  )٢(.»عنه

یه هــــ) عـــن مفهـــوم ســـیبو ٦٧٢وال یبتعـــد مفهـــوم الضـــرورة عنـــد ابـــن مالـــك (ت: 
َ  :أي –الضـرورة مـا لـیس لشـاعر عنـه مندوحـة  هـ) المتقدم، وهو أنّ ١٨٠(ت:  ب  ـرَ م

ــي شــرح التســهیل، وشــرح  – ــان بعبــارة أخــرى، وقــد صــرح بهــذا ف ــث ال یمكــن اإلتی بحی
ّ  الكافیة الشافیة، مستدالً  وهـو النـازل ممـا ال مـدفع  )٣(الضرورة مشتقة من الضرر، بأن

ـال جــائز عنـده اختیـاراً ثـمعلـى سـبیل ال(ال) بالفعـل المضــارع لـه، فوصـل  ه قلیــل، ، لكنّ
  ففي قول الشاعر:

ـــ َ ُ   مِ بــــالحَ  ا أنــــتَ م ــــالت ــــى حُ رضَ   ُ  كومتُ
  

ـــ  األ   َ    ِ صِ ـــي اـلــ َّ   ذ   َ  یل ِ َ  أي والجَ   )٤(ل
  

  وقول اآلخر:

  
                                         

 .٧٢ – ٧١دراسة لغویة نقدیة:  –ینظر: الضرورة الشعریة ) ١(
 .٧٣: دراسة لغویة نقدیة  –الضرورة الشعریة ) ٢(
ورجـــل ذو ضـــارورة وضـــرورة، أي: ذو « ، قـــال: ٤/٤٨٢: ) ینظـــر: اللســـان، مـــادة (ض ر ر) ٣(

 .»حاجة، وقد اضطر إلى شيء أي ألجئ إلیه
شـرح و ،  ٢/٥٢١اإلنصـاف: البیت من البسیط، ینسـب للفـرزدق، ولـیس فـي دیوانـه، وهـو فـي: ) ٤(

 .١/١٥٧شرح ابن عقیل: و  ، ١٦٣الكافیة الشافیة البن مالك: 
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ــــالخَ  یقــــولُ  ْ  َ   و  نَ ــــ لعُ   ُ غَــــب ْ   ناطقــــاً  ِ  ج
  

ـــى ربِّ    ـــا صـــوتُ إل ُ  ن ـــالحمـــار الی   )١(ُ  دَّ جَ
  

األلـــف والـــالم اســـم موصـــول  ابـــن مالـــك بهـــذه األبیـــات علـــى أنّ حیـــث اســـتدل 
مثـل هـذا غیـر مخصـوص بالضـرورة، لـتمكن قائـل األول أن  بمعنى (الـذي) وعنـده أنّ 

ــ َ َ یقــول: (م ــالحكم الم ــتمكن الثــاني مــن أن یقــول: (إلــى ربّ  رضــي حكومتــه)ا أنــت ب نــا ول
ُ صـوت  فــإذا لـم یفعلـوا ذلــك ع) مــن دون إخـالل بـالوزن والمعنــى فـي ذلـك، جـدَّ الحمـار ی

  )٢(مع استطاعتهم إیاه ففي ذلك إشعار باالختیار وعدم االضطرار.

ُ وهذا االتجاه في فهم الضرورة الشع سب إلى ابن مالك وشهر به، حتى ریة قد ن
ـــم یتعـــرض ممـــن خـــالف هـــذا المـــنهج، وجـــه ن كثیـــراً   نّ  ـــن مالـــك وحـــده، ول ـــى اب قـــده إل

  .لسیبویه

  :هـ)٣٩٢ (ت: ّ نّ ثانیا: وهو رأي ابن جِ 

العــرب قــد تلــزم الضــرورة فــي الشــعر فــي   نّ « وذهــب إلیــه فــي خصائصــه إلــى
ْ حال السعة أُ  ُ  )٣(»لهـا لـذلك عنـد وقـت الحاجـة  ـها وإعـد داً  بهـا واعتیـاداً  سـاً ن ز جـوِّ فهـو ی

الضرورة سواء كان للشاعر عنـه مندوحـة أم ال، ولـم یشـترط فـي الضـرورة أن یضـطر 
ـ َ ـوَّ الشاعر إلى ذلك في شعره، بل ج ه موقـع ز لـه فـي الشـعر مـا لـم یجـز فـي الكـالم ألنّ

ّ فیه الضرائر، قال ابن جِ   تْ ِ  ◌أَ   في قول الشاعر:  ّ ن

                                         
) : البیــت مـــن الطویـــل لـــذي الخـــرق الطهــري، كمـــا فـــي: اللســـان، مـــ) ١( ، وهـــو  ٨/٤١ا ة (ج د ع

 : والخنــا:  ، ١/٣١: األدب  خزانــة، و  ٧٢مغنــي اللبیــب:  و ، ١/٣٦٨ســر صــناعة اإلعــراب: فــي
 .١٤/٢٤٤: ) من الكالم أفحشه. ینظر: اللسان، ماد (خ ن ا من قبیح الكالم، وهو

 .١/٣٠٠شرح الكافیة الشافیة:  ، و ٢٠٢ – ١/٢٠١ینظر: شرح التسهیل: ) ٢(
، وعقــد لهـا بابــا ســماه (هـل یجــوز لنــا فـي الشــعر مــن الضـرورة مــا جــاز  ٣/٢٠٢الخصـائص: ) ٣(
 .) لل رب  أم ال؟
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ــــــــــــــــــــــــــــــــا َ تُه ْ ج جَ ٍ  َفزَ ــــــــــــــــــــــــــــــــة جَّ زَ َ م    ِب
  

ـــــــــــــي  لقَلُـــــــــــــوصَ  َزجَّ    ْ  َأِب ه ـــــــــــــزَادَ َ   )١(م
  

مــزاده،  زج القلـوص أبـو فصـل بینهمـا بـالمفعول بــه، هـذا مـع قدرتـه أن یقــول:«
 َ ◌ي  َرنِ كقولك: س ُ  لُ ْ   ِ الخ ٌ  بـز ... فارتكـب ههنـا الضـرورة مـع تمكنـه مـن تـرك ارتكابهـا زیـد

  )٢(.»ال لشيء غیر الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول

ـوذهب هذا المـذهب جمهـور واسـع مـن العلمـاء، مـنهم ابـن عُ  ْ وتـذكر  )٣(فور،ص
ــي وابــن  )٤(أبــا حیــان الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي أنّ  ذهــب فــي الضــرورة مــذهب ابــن جن

فـــي عـــدم اشـــتراط االضـــطرار، وجـــوزوا ذلـــك للشـــاعر ســـواء اضـــطر أم لـــم  )٥(هشـــام
ــ ّ فقــد كــان یـــرى أن الضــرورة مــا یجــوز للشــاعر فــي الشـــعر  )٦(ا األخفــشیضــطر، وأم

  )٧(وللناثر في السجع أیضا.

  هـ)٣٩٥ثالثا: رأي ابن فارس (ت: 

یختلـــف موقــــف أحمــــد بــــن فــــارس مـــن ضــــرائر الشــــعر عــــن موقــــف النحــــویین 
جمـــیعهم؛ إذ ال یكـــاد یعتـــرف بمـــا ســـماه النحویـــون ضـــرورة، فیتعـــین علـــى الشـــاعر أن 

                                         
، اإلنصـــاف:  ٢/٤٠٦منســـوبا، وهــو فـــي: الخصـــائص: لـــم أجـــده البیــت مـــن مجـــزوء الكامــل ،) ١(

، وجاء به ابن جني شاهدا على إضافة المصدر إلى الفاعـل، وأنـه فـي نفوسـهم أقـوى مـن  ٢/٢٤٧
 إضافته إلى المفعول.

  .٢/٤٠٦الخصائص: ) ٢(
الشــعر لمـا كــان كالمـا موزونــا تخرجـه الزیــادة   علـ  أنّ « ، إذ یقــول: ٧ینظـر: ضــرائر الشـعر: ) ٣(

ــي الكــالم، اضــطروا إلــى فیــه و  الــنقص منــه عــن صــحة القــول... أجــازت العــرب فیــه مــا ال یجــوز ف
 .»ذلك أو لم یضطروا إلیه، ألنه موضع ألفت فیه الضرائر

 .٢/١٥٥همع الهوامع:  ، و ٢٤٥ینظر: ارتشاف الضرب: ) ٤(
 .١٧١ – ١٧٠،  ١٦٥،  ١٦٠،  ١٤٦ینظر: مغني اللبیب: ) ٥(
 .١/٩٤ینظر: همع الهوامع: ) ٦(
 .٣٠٤ – ٣٠١ینظر: الشاهد وأصول النحو: ) ٧(
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ــثَ  ، فــإن لــم یــكُ حینئــذیقــول بمــا لــه وجــه فــي العربیــة وال ضــرورة فیــه  ُ   َ مَّ  دَّ وجــه منهــا ر
عـي للتكلـف أو اصـطناع الحیـل ، وال دا)الغلـط أو الخطـأ(باسمه الحقیقـي وهـو وسمي 

ـ« للتخریج، فقال في كتابه الصـاحبي:  ون الخطـأومـا جعـل اهللا الشـعراء معصـومین یوقُّ
َ والغلط َ من شعرهم فمقبول، وما َأ حَّ ، فما ص ْ ب ٌ وأصولُ  العربیةُ   ُ ت   )١(.»ها فمردود

هـذه  ویأخـذ بهـذا القـول مـن المحـدثین الـدكتور رمضـان عبـد التـواب، ویؤكـد أنّ 
الضرورات ما هي إال أخطاء في اللغة، وخروج عن المألوف في نظام العربیة شـعرها 

  )٢(ونثرها.

الضـرورة هـي  ما ذهب إلیـه أغلـب النحـویین مـن أنّ  والذي ینكشف للدارس أنّ 
هو السلیم مـن هـذه اآلراء؛ ، ما وقع في الشعر سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم ال 

بتفعـیالت محصـورة، یســتلزم بنـاؤه علـى هـذه الصـورة المقیــدة الشـعر كـالم مـوزون   نّ 
ــ – أحیانــاً  –بــالوزن والقافیــة أن یلجــأ قائلــه  ن ضــرورة ه مــا مــإلــى الضــرورة، صــحیح أنّ

الشـاعر قـد یتـاح  إال ویمكن أن تعوض بما هو أسلم في القیـاس، ثـم إنّ ، في األ لب 
ّ له في حرارة التجربة الشرعیة غیر عبارة عن الفكرة الو  ه ال یختار األلفاظ إال احدة، لكن

ینشده، وهو ما یـدعو إلـى عـدم الـتمكن مـن ما یأنس فیه المالءمة التامة للمعنى الذي 
تخیر الوجه الذي ال ضـرورة فیـه، وال یلـزم الشـاعر وقـت اإلنشـاد استحضـار التراكیـب 
ن المختلفـــة لیـــوازن بینهـــا، ویختـــار منهـــا مـــا خـــال مـــن الضـــرورة، ویبتعـــد عمـــا ســـواه مـــ

  التراكیب.

  

   
                                         

 .٢١٣: في فق  ال غة الصاحبي) ١(
 .١٦٤ینظر: فصول في فقه اللغة: ) ٢(
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مف وم الضر رة عن  املَوزَع  ّ :  

اتضح لنا من هذا العرض لآلراء معنى الضرورة وموقف النحویین منها، ومـن 
 ّ َعهـذه اآلراء سـار  المهم أن نعرف هنا مـع أي ـوز َ  فـي مصـنفه، فقـد وجـدت كالمـاً   ّ الم

قـد عـاب علـى ابـن  )١(أبـا حیـان  اعل م أنّ « فقـال: هن موقفله على الضرورة بیَّ  مستقالً 
قوله في كثیر من المواضع: ولیس هذا بضرورة لـتمكن الشـاعر مـن أن یقـول  )٢(مالك

؛ كــذا، فالضــرورة عنــده هــي اإللجــاء إلــى الشــيء، فعلــى زعمــه ال توجــد ضــرورة أصــالً 
ـ ّ ألنّ ن ٕ َ ه مــا مــن ضــرورة إال ویمكــن إزالتهــا بـنظم تركیــب آخــر، وا ّ مــا ی  عنــون بالضــرورة أن

الواقعة فـي الشـعر المختصـة بـه، وال یقـع فـي النثـر مـن كالمهـم، وال ذلك من تراكیبهم 
ــ ه ال مندوحـة عـن النطــق بهـذا اللفـظ، ومــا قالـه أبـو حیــان یعنـي النحویـون بالضـرورة أنّ

  )٣(.»حق وصواب

سأســتعرض بعــض الشــواهد التــي أوردهــا  ولمعرفــة موقفــه بشــكل أكثــر وضــوحاً 
  :جلیاً  في مصنفه ثم علق علیها لیكون الموقف واضحاً 

للـــزمن المســـتقبل،  األول: أن تكـــون اســـماً « ا) تـــأتي علـــى أوجـــه، فقـــال: َ . ( ِ ١
ن وقـــع بعـــدها اســـم فهـــو مرفـــوع بفعـــل مقـــدر، ومعناهـــا  ٕ وتخـــتص بالجملـــة الفعلیـــة، وا

 ّ ــاج إلــى جــواب كســائر أدوات الجــزاء، ولكن ــي الضــرورة الشــرط، وتحت هــا ال تجــزم إال ف
  كقول الشاعر:

                                         
ـ« قال أبو حیان:) ١( ه لـیس مـن وأما قوله: ولیس هذا بضرورة... إلى آخره، فهذا لـیس بشـيء؛ ألنّ

آخــــر، فعلـــى هــــذا یســـتحیل أن توجــــد ضــــرورة،  ویــــتمكن الشـــاعر مــــن أن یبـــدلها بــــنظم ضـــرورة إال
 .٢/٥٣٠. التذییل والتكمیل: »فالمصنف ال یفهم معنى الضرورة

 .٣٤ – ١/٣٣: األدب خزانة، و ٢/٦٨٣، ١/٣٠٠شرح الكافیة الشافیة:ینظر: ) ٢(
 .٣٨٥ – ٣٨٤مصابیح المغاني: ) ٣(
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، تَغْنِ ْ ا واس َ ناكَ  م بُّك، َأغْ َ نَى ر كَ  وإِذا    بالغِ ْ ــــــــب ــــــــةٌ  تُصِ َ صاص ِ  خَ ــــــــل مَّ   )١(فتَجَ
  

  )٢(.»...ومن شرطها أن یكون التعلیق بها على أمر معلوم مقطوع بوقوعه

َعوبذلك نرى  وز َ ـ َ قد أجاز هذا الحكم فـي (إِ   ّ الم َ   دّ ا) فـي ضـرورة الشـعر ولـم ی
  الشاهد ولم یتأوله.

٢ ُ َ . قد یأتي بشاهد ضرورة ی ـ« آخـر، كقولـه:  ً یر شـع علیـه شـاهداً  جِ  خ ّ ا قـول وأم
ِ حَ  ٍ م   )٣(ط:َ   ْ  َأل  ید

 َ ني ـــدْ ْ  َق ـــن ـــرِ  مِ ْ ـــینِ  نَص َ ب ْ ی َ ب   )٤(قَـــدِي الخُ
  

  ...  
  

ِ مرادفة لـ (حَ  د) أن تكون اسماً فتحتمل (قَ  على لغة البنـاء، وأن تكـون اسـم )  َ س
 ّ ـا الثانیة فتحتمـل أن تكـون بمعنـى (حَ فعل، وأم وهـو واضـح،  ) علـى لغـة اإلعـراب، َ سِ

وحـــذفت النــون للضـــرورة، كقـــول  ویحتمــل أن تكـــون بمعنــى (حســـب) علــى لغـــة البنــاء
  الشاعر:

  

                                         
ُ البیـت مـن الكامـل، وهـو لعبـد القـیس بـن خُ ) ١( ، وهـو فـي:  ١/٧١٢اللسـان:مـي. ینظـر: رجُ فـاف الب

: اللبیــــب مغنــــي، و  ٢٣٠األصـــمعیات:  ، و ٣٨٥المفضــــلیات: و ،  ٣/١٥٨معـــاني القــــرآن للفـــراء: 
ذا تصــبك خصاصــة١/٢٠٦: الهوامــع همــع،  ١٠٠ – ٩٨ ٕ ) حیــث عملــت (إذا) . والشــاهد فیــه: (وا

 الجزم ضرورة.
 .٨٤مصابیح المغاني: ) ٢(
ســالمي مــن شــعراء الدولــة األمویــة، كــان معاصــرا حمیــد بــن مالــك بــن ربعــي األرقــط، شــاعر إ) ٣(

 .٣٩٦ – ٥/٣٩٥للحجاج. ینظر: خزانة األدب: 
اإلمـام بالشـحیح  (لیس، وبعـده: ٥/٣٩٥البیت من الرجز لحمید االرقط. ینظر: خزانـة األدب: ) ٤(

،  ٢/٣٧١ألبـي بحدلـة، وهـو فـي: الكتـاب:  ٣/١٢٤ونسبه ابن یعـیش فـي شـرح المفصـل: ) الملحد
 على التخریج الذي أوضحه المصنف.) ، والشاهد فیه قوله: (قدني... قدي ١٣١اإلنصاف: و 
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ي  َــــــــدَدْتُ  یــــــــد قــــــــوِم دِ َ سِ  كع ْ ــــــــی   الطَّ
  

ـــــــي  لكـــــــرامُ   لـقــــــومُ   َهَـــــــبَ  إِذ   سِ ْ ی   )١(َل
  

  )٢(.»...ویحتمل ان تكون اسما فعل لم یذكر مفعوله 

  آخر. شاهداً  وبهذا یتضح موقفه من الضرورة إذ قاس علیها لیخرج

٣ ّ ـا نقله من العلماء وأقرَّ . ومم ي) وذكـر لهـا أحـد ه وأجازه ما ذكـره فـي فصـل (فِ
 ً   وأنشد: )٣(الحادي عشر: التوكید بالزیادة أجازه الفارسي« ، فقال:عشر معنى

ـــــــا ـــــــو َأن ُ ٍ  َأب د ْ ـــــــع َ ـــــــلُ  إَذا س ـــــــا اللی جَ   دَ
  

ـــــــــالُ    خَ ُ ه فِـــــــــي ی ادِ َ ـــــــــو َ ا س جَ ـــــــــدَ نْ َ ر َ   )٤( ی
  

  )٥(.»...وأجازه بعضهم

ـ . ومن األدلة التي قاس علیها وأجاز الحكم مستدالً ٤ ج رِّ بشاهد شعري الذي خُ
ـ ّ  ْ على الضرورة ما ذكـره فـي (كَ ثانیهـا: أن « هـا تـأتي علـى ثالثـة أوجـه، فقـال:) مـن أن

 ّ ن ٕ (مــا تجــر ثالثــة أشــیاء... ثالثهــا:تكــون حــرف جــر ومعناهــا التعلیــل، وا  المصــدریة ) نْ 

                                         
رح ، وهمــا فـي: شــ ٦/١٢٨ة بـن العجــاج كمـا فــي: اللسـان ( ط ي س) البیـت مــن الرجـز لرؤبــ) ١(

:  خزانـــة،  ٣/١٠٨المفصـــل البـــن یعـــیش:  ـــي،  ٥/٣٢٤األدب والطَّـــ١٨٥: اللبیـــب مغن یس: هـــو . 
، والشـاهد فیـه قولـه:  ٥/٨٦: ) ، مـادة (ط ي سمل والماء. ینظـر: الصـحاح ر الكثیر من المال وال

فـي البیـت السـابق، فقـد ) حیث حذفت نون الوقایة ضرورة، وسـاق الشـاهد لیـدل علـى (قـدي) (لیسي
 حذفت نونها للضرورة.

 .٣٢١مصابیح المغاني: ) ٢(
 .٢/٣٠: معالهوا همع، و  ١٨٤لفارسي في: مغني اللبیب: ینظر رأي أبي علي ا) ٣(
البیـت مـن الرجــز لسـوید بــن أبـي كاهـل الیشــكري، وكنیتـه أبــو سـعید، وهـو فــي: ضـرائر الشــعر ) ٤(

ــــب:  ٢/٤٤٧واالرتشــــاف:  ، ٦٦البــــن عصــــفور:  ــــي اللبی . ٢/٣٠، وهمــــع الهوامــــع:  ١٨٤، ومغن
،  ٢/٢٨٣: ) رنــــدج: الجلــــد األســــود، وقیــــل: هــــو صــــبغ أســــود. ینظــــر: اللســــان، مــــادة (ر د جوالی

 .) خال في سوادهیللتوكید في قوله: () فیه زیادة (في والشاهد
 ١٨٤، و وینظر مغني اللبیب : ٣١٩مصابیح المغاني: ) ٥(
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كَــ وصــلتها، مضــمرة نحــو: جئــتُ   ْ   َ ْ ينــتكرم ) بعــدها، ویجــوز تقــدیرها ، إذا قــدرت (أن
  بعدها بدلیل ظهورها في الضرورة، قال جمیل:

 َ ــــ لَّ أكُــــ فقــــال َ  أصــــبحتَ   سِ النَّ ِ م   حــــاً ان
  

ــــــانَكَ    َ ُ َ  لِس ْ ت ــــــا َأن َ م ْ ُ  َ  رَّ غُــــــی ــــــت   )١(ا َ َ  خْ
  

) معنى وعمالً  ْ ) مصدریة بمنزلة (َأن ْ ي   )٢(.»...واألولى في التقدیر أن تقدر (كَ

وبهــــا یتضــــح لنــــا موقــــف  )٣(مــــن األمثلــــة التــــي ذكرهــــا فــــي الضــــرورة،وغیرهــــا 
َع وز َ من الضـرورة، وهـو موقـف سـار فیـه مـع جمهـور العلمـاء الـذین أجـازوه كـابن   ّ الم

َع جني ومن تابعه، وأنّ  وز َ قاس على شاهد الضـرورة وخـرج علیـه أوجهـا إعرابیـة،   ّ الم
بیــات، وكمــا لــم نجــده فــي هــذه لهــذا النــوع مــن األ وجــوز ذلــك الحكــم واإلعــراب مســتنداً 

  الفقرة یخرج تلك األبیات على ما خرجها ابن مالك.

  

   

                                         
 ٩/١٤، وهـو فـي: شـرح المفصـل البـن یعــیش:  ١٢٥البیـت مـن الطویـل: دیـوان جمیـل بثینــة: ) ١(

فـي (كیمـا  . والشـاهد١٩٩: اللبیـب مغنـي،  ٣/١٥٣٣لشافیة البـن مالـك: شرح الكافیة ا ، و ١٦ –
 بعدها في الضرورة.) كي حرف جر بدلیل ظهور (أن) أن تقر

 .٣٦٠ – ٣٥٩مصابیح المغاني: ) ٢(
 .٥١٥ – ٥١٤،  ٤٢٧: مصابیح المغاني ) ٣(
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  املبحث  لثاني
  شواهده من ال ثر العربي

ـــــاب مصـــــابیح المغـــــان   ـــــا مـــــن          المـــــدقق بكت ـــــي حـــــروف المعـــــاني یجـــــده خالی ي ف
 أخــرىفنــون النثــر فــي حــین نجــده أورد فنونــا نثریــة  مــنالخطــب) و (الرســائل) وهمــا (

  وهي :  
م واألمثال . .١ كَ  الحِ

  العبارت المسموعة. .٢

ِ  وًال  ْ   واأل  َ  . الح   :الثَ م

كتـب النحـویین واللغـویین، وال یخلـو  فـي كثیـر هذا اللون مـن فنـون النثریـة وهـو  
مـــن االستشـــهاد فـــي مســـائل نحویـــة كثیـــرة، وذلـــك لقصـــرها  كتـــاب منهـــا، وأخـــذت حظـــاً 
 ّ ِ  هنــاك حقیقـة یجــب التنبــه لهــا وهـي أنّ  وسـهولة حفظهــا، غیــر أن مثــال فیهــا   واأل  َكــالح

مـن األمثـال التـي أحصـیت جـاءت  كثیـراً  تجاوزات ومخالفات للقاعـدة النحویـة، كمـا أنّ 
  )١(مخالفة لالستعمال.

ــاب الكلیــات   واألمثــال ال تتغیــر بــل تجــري كمــا جــاءت أال « :یقــول صــاحب كت
القَــ ِ  ْعــتــرى إلــى قــولهم: (َأ ــ  َ  ْ  َ ْ ِ   اب )ی ن كــان األصــل التحریــك،  )٢(هــا ٕ بتســكین الیــاء وا

ْ و(الصَّ  َ  ّل   ِ عیضَ   َ ی ن ضرب للمذكر؟ )٣() َ لب ٕ   )٤(.»بكسر التاء وا
                                         

 .١/١٧٢: ینظر: عصور االحتجاج ) ١(
مثل یضرب لالستعانة على العمل بأهل المعرفة والحذق. ینظـر: جمهـرة األمثـال: ألبـي هـالل ) ٢(

، والمستقصـــي مـــن األمثـــال: ٢٩٨ح كتـــاب األمثـــال: فصـــل المقـــال فـــي شـــر  ، و ٢/١٩العســـكري: 
١/٢٤٧ . 
ــي طلــب الحاجــة وقــت إمكانهــا ثــم طلبهــا بعــد فواتهــا. ینظــر: ) ٣( جمهــرة مثــل یضــرب لمــن فــرط ف

ن خاطبـــــت بـــــه مـــــذكراً « فیقـــــول فیـــــه:،  ١/٥٧٥: األمثـــــال ٕ ؛ ألن األمثـــــال ضـــــیعت بكســـــر التـــــاء وا
 . ١/٣٢٩المستقصي من األمثال:  وینظر: .»تحكى

 .٩٠٦: الكلیات ) ٤(
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النحــــویین تعــــاملوا مــــع الحكــــم واألمثــــال فتســــامحوا فیهــــا كمــــا  والــــذي یبــــدو أنّ 
 ّ ــي الشــعر وضــروراته، والســبب یعــود إلــى أن األمثــال لفظــت وتناقلهــا القــوم  تســامحوا ف

  قصرها، وهي من عصور االحتجاج، فكان البد من األخذ بها.ل

ومــــن المقومــــات التــــي ســــاهمت فــــي بقــــاء األمثــــال هــــو كثــــرة االســــتعمال بــــین 
الخاصــة والعامــة، وتــداولها فــي كــل لســان، وذلــك التــداول هــو الــذي أكســبها بقــاء وقــوة 

  )١(وأمدها بحیاة عبر األیام.

َعواســتدل  ــوز َ ــي مصــنفه، فمــن ذلــك مــا قدمــه مــن دلیــل علــى   ّ الم بعــدد منهــا ف
ـــلَـــخـــروج (إِ  َ ) وكــــان للشـــاهد النثـــري الســــبق والتقـــدم علـــى الشــــاهد  َ ى) إلــــى معنـــى (م

َ « الشعري، فقال: :  )٢() قاله الكوفیون وجماعة من البصـریین، َ تكون بمعنى (م كقـولهم
الذَّ    قال امرؤ القیس: )٣() ِ  ْ ى ال َّ  َ  ِ  ُ   ْ (

ــــــ  ُ َ  بَّــــــ َ  ِ   ْ كالـــــدِّ  لٌ فَـــــَـ   ُ  لَـــــ   ىَ  النَّ
  

ــــلَــــ ِ    َ ِ   ٍ  ِر ى ح ــــم ِ ْث ــــ لغَ  ل ِ ِب ــــ یط ُ   )٤( ِ  َ ذَّ الم
  

  
                                         

 .١٤٣: ال العربیةینظر: في األمث) ١(
 مغنـــي، و  ٦٦) ، وحــروف المعـــاني للزجــاجي: ٣٥رقـــم المســألة ( ١/٢٦٦ینظــر: اإلنصــاف: ) ٢(

 .٧٨: اللبیب
إلـى  مثل یضرب في اجتماع القلیل إلـى القلیـل حتـى یـؤدي إلـى الكثیـر، والـذود مـا بـین الـثالث) ٣(

 .١/٢٧٧مجمع األمثال:  ، و ١/٤٦٢العشر من إناث اإلبل. ینظر: جمهرة األمثال: 
ــي: األزهیــة:  ١/٣٧٧البیــت مــن الطویــل المــرئ القــیس كمــا فــي: اللســان:  )٤(  و،  ٢٧٣، وهــو ف

لبـــده: لبـــد  و .٥/١٨٤الصـــحاح: و ،  ١/٢٩١دعـــص: قطعـــة مـــن الرمـــل مســـتدیرة. ینظـــر: العـــین: 
اللسـان، مـادة ، ولبد باألرض إذا لزمها، ولبد الشعر حلقه وأزال جمیعـه. ینظـر: بالمكان یلبد أقام به

الحـــارك مـــن الفـــرس فـــروع الكتفـــین، وهـــو أعلـــى الكاهـــل. ینظـــر: العـــین:  . و ٣/٣٨٥(ل ب د) : 
الغبــــیط: موضــــع المــــرأة مــــن الهــــودج. ینظــــر:  و .١٠/٤١٠: ) ، واللســــان، مــــادة (ح ر ك ٣/٦١

مــذأب: غبــیط مــذأب أي موســع ولــه فرجــة. ینظــر: اللســان، و  .٧/٣٥٨: ) اللســان، مــادة (غ ب ط
 .)بمعنى (مع) أي مع حارك، فجاءت (إلى) والشاهد فیه (إلى حارك .١/٣٧٧: ) مادة (ذ أ ب
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  )١(.»...أي مع حارك

  العبارات المسموعة:ثانیا: 

 ُ ّ ی هم التفتوا إلى لغة الحدیث الیومي، وهي لغة تحمل في طیاتهـا حمد للغویین أن
وقـد استشـهد النحویـون فـي كتـبهم بلغـة  ،الكثیر مـن االسـتعماالت اللغویـة، واألسـالیب 

الحدیث الیومي، معتمـدین فـي ذلـك علـى المشـافهة مـع األعـراب، والسـماع عـن الـرواة 
والثقـات، فكثیـرا مــا نجـد فــي كتـب النحــویین عبـارات تشـیر إلــى هـذا األمــر، كـالتي فــي 

والعرب تقول، ومـن ذلـك قـول  كتاب سیبویه، مثل عبارات بعض الموثوق بهم، كقوله:
.   )٢(العرب

َعوقد جاء    وز َ بعدد من هذه األقوال المسموعة عن بعض فصحاء العرب،   ّ الم
ـرِسكـالم مع من مثل ما سُ  ْ ج ـنِ  هِ ْ یـب ب َل رضـي  وعبـد اهللا بـن الزبیـر بـن العـوام )٣(، كُ
  وغیرهما. )٤(اهللا عنهما،

   

                                         
  .١٠٣مصابیح المغاني: ) ١(
 .٣٩٥،  ٢٦٤،  ١/٢٤٤ینظر: الكتاب: ) ٢(
) أبیـه ونشـأ فـي بیـت خالـه (جســاسابـن ربیعیـة التغلبـي الـوائلي، فـارس جـاهلي، ولـد بعــد مقتـل ) ٣(

:  تنظر ترجمتهبقتل خاله.  هقاتل أبیه، وثأر ألبی  .٨/٧٨في: ا عالم
ارس قــریش فــي زمنــه، وأول مولــود فــي المدینــة بعــد  بــن الزبیــر بــن العــوام القریشــي، فــعبــد اهللا) ٤(

فـي  إلصـابةف ي: ا تنظـر ترجمتـه. ) هــ٧٣وقتلـه الحجـاج سـنة () هـ٦٤الهجرة، بویع بالخالفة سنة (
 .٣٠٣ – ٢/٣٠٠: تمییز الصحابة



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

 )٢١٣ ( 
 

  دور ال اهد ال ثري
   ّ َعالدو  الذ  أواله  ا  نأم وز َ   للشاهد النثري، فقد تمثل باآلتي:  ّ الم
  :. بیان لغات العرب١  
العرب النصیب األكبر من الشـواهد، إذ نـراه یصـرح بـبعض أسـماء كان ل غات   

ـ َ القبائل ولغاته، ومرة أخرى ال یصرح، فمـن ذلـك مـا ذكـره فـي كالمـه عـن (َل ّ یس  هـا) بأن
َ  تكون حرفاً « خبـر... وحكـي عـنهم: عل ى ال )إال(ا) ویبطـل عملهـا إذا دخلـت بمعنى (م
 َ ) ْ ْ الطِّ   َ ی ِ   ُ ی ْ إال الم ُ  )١()ُ  س ، وحكـي عـنهم: إال المسـكُ  بـالرفع علـى معنـى: مـا الطیـب
َ  لیس( ق َل ه  هللاُ  خَ َ ومعناه:  )٢()مثَل   )٤(.»...)٣(، وهذه لغة تمیم    مثلَ   هللاُ  ما خلق

َ  ومنه أیضاً  ـوبعـض بنـي َأ« یـر) فقـال:ما ذكره في (غ َ ینصـبون  )٥(د وقضـاعةس
) إذا كانت في معنى (إال) تمَّ  ّ  (غیرًا ، یقولـون: مـا جـاءني إال به الكـالم قبلهـا أو لـم یـتم

 َ ٌ غی َ  رك، وما جاء أحد   )٧(.»)٦(كغیر

 )٩(وتمـیم، )٨(وغیرها من القبائـل العربیـة الفصـیحة التـي ذكرهـا، كأهـل الحجـاز،
  )١٢(وبلحارث.)١١(وأسد، )١٠(وربیعة،

                                         
 .١/٩٠األصول البن السراج: و ،  ١/١٤٧ینظر: الكتاب: ) ١(
 ٣٨٩، و مغني اللبیب:  ١٧٣ر: المفصل في صنعة اإلعراب: ینظ) ٢(
 .٩/١٥١ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي: ) ٣(
 .٣٩٢مصابیح المغاني: ) ٤(
 .١/٣٨٢ینظر: معاني القرآن للفراء: ) ٥(
 .٢٧٧/ ٢: ) ینظر: الصحاح، مادة (غ ي ر) ٦(
 .٢٩٩مصابیح المغاني: ) ٧(
 .٤٦٦ مصابیح المغاني :) ٨(
 .٣٩٢: مصابیح المغاني) ٩(
 .٤٥٥: مصابیح المغاني) ١٠(
 .٥٠٤: مصابیح المغاني) ١١(
 .٥٣٣: مصابیح المغاني) ١٢(
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  :النحویة. استدالله على األحكام ٢

ــ   ــي مجــيء خبــر (عَ فمــن ذلــك مــا حكــم علیــه بالنُّ ــدور ف َ  لــیس مــؤوالً  ى) مفــرداً س
سى، كقولهم: (ر مجیئه منفرداً ویند« بالمصدر، فقال: ُ  عَ ر ْ ی َ و ؤُساً  الُغ ْ   )٢(.»...)١()َأب

ـــــ مـــــا اســـــتدل بـــــه علـــــى أنّ  ومــــن ذلـــــك أیضـــــاً  ال) معناهـــــا الخـــــروج والخلـــــو (خَ
َ ... إذا قلنا « واالستثناء، فقال: َ   سُ النَّ   جَ خ ٍ   ز  خ ّ ید ـ، فإن ه خـال مـن الخـروج، ما نرید أنّ

ــ  اكَ  وخــال الخــروج منــه، ومنــه قــول العــرب: (افعــلْ  ، یریــدون: عــداك الــذمُّ  )٣()ال ذ ٍّ وخَ
  )٤(.»وخلوت من الذمِّ 

 (مــا رأیــتُ  التعجــب نحــو:« الكــاف تــأتي للتعجــب، فقــال: ومنـه مــا ذكــره مــن أنّ 
ُ  ٍ   ْ ال جِ  َ  الیومِ َ     )٦(.»...)٥() ةٍ خبَّ م

                                         
بــات بــالغویر علــى ، و الرجــال جــوع( قَصــیر) مــن العــراق ومعــهمثــل قالتــه الزبــاء لقومهــا عنــد ر ) ١(

طریــق، والغــویر تصــغیر غــار، واألبــؤس جمــع بــؤس، وهــو الشــدة، والمعنــى: لعــل الشــر یــأتیكم مــن 
، قــال أبــو ٢/٥١: األمثــال جمهــرة :ینظــر ،لعــدم االســتهانة باألشــیاء الصــغیرة قبــل الغــار، ویضــرب
ـ« البركـات األنبــاري: ْ  َ وكــان القیــاس أن یقــال: (عســى الغُ َ   نْ   ُ ی ّ ) یبــأس هــم رجعــوا عــن األصــل إال أن

أســـرار » ا مجـــرى قـــاربألنهـــم أجروهـــ) فنصـــبوه بــــ (عســـى) المتـــروك فقـــالوا: (عســـى الغـــویر أبؤســـا
هشـام . وخرجهـا ابـن ١/٩٨، و الخصـائص: ٢/٢٠٧صـول فـي النحـو: ، وینظر: األ١٢٦العربیة: 

 .١٦٤: بیبالل مغنيالغویر أن یكون أبؤسا) . ینظر:  (عسىالتقدیر:، و على إضمار الخبر
 .٢٩٤مصابیح المغاني: ) ٢(
) ومنـه قـول العـرب: (افعـل كـذا وخـالك ذم« ١٠٩:في الصاحبي في فقه اللغة  قال ابن فارس) ٣(

 ».لذمذم، وخلوت من ایریدون: عداك ال
 .٢٤٥مصابیح المغاني: ) ٤(
) ١٥٩٨٠بـرقم ( ٣/٤٨٦أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، عن أبي أمامة بن سهل بن حنیـف: ) ٥(

فــي  ینظــر: الصــاحبيو وهــو مــن كــالم عــامر بــن ربیعــة لســهل بــن حنیــف عنــدما رآه وهــو یغتســل. 
 :  .٢١٠،  ١٩٢: اللبیب مغني،  ٧٣فقه ا لغة

 .٣٣١مصابیح المغاني: ) ٦(
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ــ  ذكـ ر أنّ  ّ أن تكــون حــرف اســتثناء كـــ (إال) ، « ا) تــأتي بمعنــى (إال) فقــال:(لم
ـ تقول: مـا أتـاني مـن القـومِ  ّ ٌ لم ٌ ا زیـد مـا  ّ  وتقـول العـرب فـي الیمـین: بـاهللاِ ، ، تریـد: إال زیـد

ّ  قمتَ  ال قمتَ ا، عن ٕ ّ  وا   )١(.»اعن

َ  ومنه أنّ  ـ(م بمعنـى الوسـط، سـمع أبـو تكـون « ى) تكـون بمعنـى الوسـط، فقـال:تَ
ــ –بعضــهم  )٢(زیــد ــي هُ َ  - )٣(ذیلأحســبه یعنــي بعــض بن ــتــى كُ یقــول: م ي، أي: وســط مِّ

  )٥(.»)٤(يمِّ ُ  

ّ « ومنه أیضا قوله: ا ( َوأم ـ◌ َ ْ م ،  اهللاِ  ا) بـالفتح والتخفیـف ففیهـا لغتـان، فیقولـون: أم

ـــا(وفـــي كـــالم هجـــرس بـــن كلیـــب :  َ ي َأم فِ ْ ـــی َ ـــه، وس ْ ی رَّ ـــي وزِ حِ ْ م ُ ه، ور ْ ی ـــَل ْ ـــي ونَص سِ َ  وَفر

ه، ْ نَی ُ   َ  وُأُذ ع دَ َ ـلَ  الرجـلُ  ی ِ  قاتِ یـه ـر  َهُـوَ  َأِب ُظ نْ َ لیـه ی وبعضـهم یبـدل همزتهـا هـاء،  )٦(...)ِإ
  )٧(.»...ما واهللاِ فیقول: هَ 

   

                                         
 .١٩٨ینظر: األزهیة:  ، و ٤٠١مصابیح المغاني: ) ١(
، ووفاتــــه بهــــا، كــــان یــــرى رأي هـــو: ســــعید بــــن أوس بــــن ثابــــت األنصــــاري، مـــن أهــــل البصــــرة) ٢(

تنظـــر . ) و (اللبــأ واللــبن) ه (النــوادرفمــن تصـــانی) هـــ٢١٥القدریــة، وهــو مــن ثقـــات النحــویین (ت: 
ــي: البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة:  ترجمتــه الطبقــات و ،  ٣/٦١وفیــات األعیــان: و ،  ٢٣ف

 .٧/٢٧الكبرى البن سعد: 
 .٥/٢٣٧مقاییس اللغة: و ،  ١٢٨: في فق  ال غة ینظر: الصاحبي) ٣(
 .١٥/٣٦٤: ) اللسان، مادة (م ت ىو ،  ٩/٥: ینظر: الصحاح ) ٤(
 .٤٩١مصابیح المغاني: ) ٥(
 . ٥/١١، و اللسان، مادة (ز ر ر) : ٨/١١٦شرح المفصل البن یعیش:  ینظر:) ٦(
 .١٣٥مصابیح المغاني: ) ٧(
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  :. الشاهد النثري یقیس علیه٣

 َ ببعض الشـواهد النثریـة، فمـن ذلـك مـا  ج بعض األبیات الشعریة مستدالً رَّ فقد خ
ـ« (لـوال) قـد تكـون مركبـة فقـال: صرح به مـن أنَّ  ّ ّ وأم هـا تركبـت مـن (لـو و ا المركبـة فإن

  ال) كما تركبت (لو و لم) ومثاله قول الشاعر:

ــــــــتْ  أَال َ م ُ  زَعَ ــــــــماء ْ هــــــــا  َ  أَن َأس بّ   ُأحِ
  

ــى،:  قلــتُ    ل َ ني  َــوْالَ  ب ُ ــازِع ن ُ ل ی ــغْ   )١( يشَ
  

ْ أي  ل  لم  ُ ینازعني شغلي لزر فـي  بل هي امتناعیـة والفعـل بعـدها )٢(، وقیل:َ  ت
 ْ ّ تأویــل المصــدر علــى إضــمار (أن : ( ) علــى حــد عَ قــولهم َ ــم ْ ىِّ  تَس ــدِ ْ ی َ ع ُ ٌ  بالم   َنْ  مــن خیــر

  .)٤(»أي: ألن تسمع... )٣()تَراهُ 

ــذكر أنّ  َع ومــن الجــدیر بال ــوز َ نقــل مــا ســمعه النحویــون األوائــل مــن كــالم   ّ الم
  فصیح عند جمعهم اللغة من بطون البوادي، وبنوا علیها واستدلوا بها آلرائهم، ومنهم:

  

                                         
، وهـــو فــي: شـــرح المفصـــل  ١/٣٤هــذلیین: البیــت مـــن الطویــل ألبـــي ذؤیــب الهـــذلي: دیـــوان ال) ١(

علـى ) ، والشـاهد فیـه (لـوال ٣٠٦: اللبیـب مغنـي، و  ٥٤٧، والجنى الـداني:  ٨/١٤٦ البن یعیش:
 .) ومؤولة بـ (لو و لم) أنها جاءت مركبة من (لو و ال

 .٣٠٦: اللبیب مغنيینظر: ) ٢(
، ١/٢٦٦خیر من مـرآه. ینظـر: جمهـرة األمثـال ألبـي هـالل العسـكري:  همثل یضرب لمن خبر ) ٣(
الزاهــر فــي معــاني و ،  ٢/٣٧٠، وهــو فــي: الخصــائص:  ١/٣٤٥المستقصــي فــي أمثــال العــرب:  و
ُ ٢/١٩٦: لمـــات النـــاسك ّ عیـــديّ . والم َ : تصـــغیر المعـــد عـــد، وقـــولهم: (تســـمع ي، وهـــو منســـوب إلـــى م

الــذي هــو: ســماعك، ) لمصــدر المــؤول مــن (تســمعخیــر: خبــر عــن ا) بالمعیــدي خیــر مــن أن تــراه
 ْ َ  وتقـــدیره: أن  ، و١/٢٨٥ســــر صـــناعة اإلعــــراب:  وهـــي مــــراد جـــائز. ینظـــر:) ، وحــــذف (أنتســـمع
 . ١/٤٨: علل اإلعراباللباب في 

  ٤٢٢- ٤٢١) مصابیح المغاني : ٤(
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تشـتري  َ  أنَّـ  قَ السُّـ (ائتِ  )١(الخلیل: ه. الخلیل بن أحمد: فقد استدل بما حكا١
  )٢(.) تأتي بمعنى لعلّ ( نّ   لى  نّ  لعلك، دلیالً  :أي) لنا شیئاً 

ـ  َ هَـ( َ  )٣(. سیبویه: اسـتدل بحكایـة سـیبویه:٢ َ   ْ مِ ـ لیثبـت أنّ  ه) دلـیالً عَـم َ )  َ (م
 ِ ْ قد تكون مرادفة لـ (ع   )٤().َ  ن

٣ ّ َ العـرب تقــول: (َأ  نّ  )٥(، ونقــل عنــه. الكسـائي ــخر َ ـ  ُ ج َ   ْ مِ ــتــى كُ م ) أي: مــن ِ  مِّ
  )٦(على مجيء (متى) بمعنى الوسط. ، لیكون شاهداً ِ  مِّ وسط كُ 

ـــش:٤ ـــول عنـــه . األخف ـــاء تكـــون   نّ  )٧(ومـــن الكـــالم المنق ـــي الخبـــر الف ـــدة ف زائ
َ   بوكَ مطلقا، وحكي: (َأ   )٨() أي: أبوك وجد.َ  جَ  َ 

َعوبهذا یتضـح لنـا موقـف  ـوز َ بـه  مـن الشـاهد النثـري، فقـد اسـتعمله مسـتدالً   ّ الم
  على مسائل نحویة ولهجات لقبائل فصیحة تحكي الصور الكالمیة لحیاتهم الیومیة.

                                         
 .٣/١٢٣ینظر: الكتاب: ) ١(
  .١٦٤ینظر: مصابیح المغاني: ) ٢(
 .١/٤٢٠ینظر: الكتاب: ) ٣(
 .٤٥٥ینظر: مصابیح المغاني: ) ٤(
 .»وهي لغة هذیل« ، قال أبو الحسن الهروي: ٢٠٩ینظر: األزهیة: ) ٥(
 .٤٩١ینظر: مصابیح المغاني: ) ٦(
وزعمـــوا أنهـــم یقولـــون: اخـــوك « : ١٢٥ – ١/١٢٤نـــص كـــالم األخفـــش فـــي: معـــاني القـــرآن: ) ٧(

 .»فوجد بل أخوك فجهد، یریدون: أخوك وجد بل أخوك جهد
  .٣١١ – ٣١٠ینظر: مصابیح المغاني: ) ٨(
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  اخلامتة

 موضـــوعات مـــن وهـــو ، اللغـــة عـــن حـــدیثاً  یعـــد النحـــوي، الشـــاهد عـــن الحــدیث
 أهمیـة ذلـك ویكتسـب خاصـة، والنحوي عامة، اللغوي الدرس میدان في المهمة، النحو
  :وأبزرها أهمها أذكر النتائج، من بطائفة البحث یخرج أن البد فكان لذا ،كبیرة

  َ ِ  عُـ الـیمن، أعـالم مـن ولعـالم المعاني، روفح كتب من كتاب ثنایا في البحث  .١
 الشـاهد فتنـوع .وأصـوله النحـو علـم مـن بتمكنـه ین،الـدِّ  فـي وفقهـه علمـه جانب إلى

) ٧٧٥( منهـا شـواهده بلغـت إذ األوفـر النصـیب وقراءاتـه الكـریم للقـرآن فكـان عنده
ا شاهداً  ّ  المكـ منظـوم ومـن،  شـاهداً ) ٥٤( فكانـت الشـریف الحـدیث مـن شـواهده أم

  .شاهداً ) ٣٥( فكان منها المنثور وأما، شاهداً ) ٥٥٤(العرب

٢.  َ  بكونـه االلتـزام وهو القرآني، بالنص االستشهاد تجاه ومتمیز موحد موقف  يّ  زَ للم
  وتطبیقاً  نظراً  موقفا موقفه فكان النحویة، للقواعد األول المصدر

ـــزم .٣ ـــ الت َ ـــه الموقـــف  ّ  َ  زَ الم ـــة،القرآن القـــراءات تجـــاه ذات  مـــن مهمـــا مصـــدراً  كونهـــا ی
  مْ  ةســبعیّ  قــراءة أكانــت ســواء قــراءة  يّ   دّ یــ  لــم فـهـو النحــوي، االحتجــاج مصــادر

 .شاذة

ــ  َ وظَّــ .٤ َ  ركیــزة األدلــة هــذه فكانــت ،جیــد نحــوٍ  عـلـى وقراءاتــه الكــریم القــرآن  زَعَيّ الم
 .المخالفین على الرد وفي واالستنباط، االستدالل في مهمة

َ  ناقش .٥ ّ  ،فیهـا النحویون اختلف التي القرآنیة الشواهد  َيّ  زَ الم  القرآنـي الشـاهد جفخـر
 ترســم المعــالم، واضــحة علیهــا ســار التــي ضــوابطه فكانــت لــه، الالئــق الوجــه عـلـى

َ  شخصیة بوضوح  .التوجیه في األصولیة الفقهیة  زَعَيّ الم
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ـــ◌أَ .٦ ـــة الشخصـــیة تلـــك  ْ  َ ثَّ ـــة؛ دراســـته فـــي الفقهی ـــرد النحوی ـــآراء فتف  وبناهـــا اغهاصـــ ب
 لـم رأي أو معنـى لـه انكشـف حتـى فیهـا التأمـل أطال ،قرآنیة بنصوص لها واستدل
 .أحد إلیه یسبقه

ــ احــتج .٧ َ ــ القــول ونســتطیع الشــریف، بالحــدیث  زَعَيّ الم  فــي اســتخدامه مــن أكثــر هإنّ
هـا الشـعري، الشـاهد علـى واضـعالم بعض في یقدمه نراه بل مهمة، مسائل  مـن ألنّ
 .المنقول

ـــأ .٨ ّ ـــرة فهـــي الشـــعریة، الشـــواهد ام  عصـــور لتشـــمل زمانـــاً  امتـــدت وقـــد ومتنوعـــة، كثی
 بعـــض شـــملت حتـــى االحتجـــاج دائـــرة واتســـعت المواضـــع، أغلـــب فـــي االحتجـــاج
 .الرابعة الطبقة من المولدین الشعراء

ـــ عنـــد خصوصـــیة ذا الشـــعري الشـــاهد كـــان .٩ َ  روایاتـــه، بتعـــدد اعتنـــى فقـــد ،  زَعَيّ الم
 .ذاك أو الشاهد هذا في رتدا التي المناقشة في سهمأو 

ّ  أنـه الشـعري بالشــاهد عنایتـه ومـن .١٠  التــي بمصـادره – منهــا الغالـب فـي – حصــر
 .النحویین من وغیره سیبویه عن نقل بما المصادر هذه تمثلت وقد اعتمدها،

ـــل لـــم .١١ ـــ یغف َ ـــي الشـــعریة شـــواهده أغـلــب نســـبة عـــن  زَعَيّ الم  فجـــاءت ذكرهـــا، الت
 الشـواهد بعـدد وزنـت مـا إذا ،جـداً  قلیلـة مواضـع في إال قائلیها إلى منسوبة شواهده
 .األخرى

١٢.  ّ  تحدیـد فـي النحـویین جمهور ركب في سار فقد الشعریة الضرورة مصطلح اأم
 .مفهومها

َ  شخصیة ظهرت .١٣   ً ملتزمـ یكـن فلـم العلماء، آلراء قشتهمنا عند بوضوح  زَعَيّ الم
 هشـام ابـن فكـان اآلخـر، الـبعض ویـرجح ها،بعضـ علـى یـرد فنـراه آخر، دون برأي
َ  فنجد ذلك، على مثال خیر  مسـألة فـي ونـراه مـا، مسـالة فـي بكالمـه یأخـذ  زَعَيّ الم

َ  یجعل مما والسهو، بالغلط یتهمه أخرى  .بالدراسة جدیرة مستقلة شخصیة  زَعَيّ الم
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ـ یتـرك لم .١٤ َ  أبـواب علـى بـال ذا شـیئا یضـیف أن دون النحویـة الدراسـات  زَعَيّ الم
 ولـم" :بقولـه لهـا ویقـدم أحـد، إلیهـا یسـبقه لـم ومعـان بـآراء یـأتي نـراه ما فكثیراً  منها،

 ...".معنى لي تبین... ذكره أحدا أر

ــ أكثــر .١٥ َ  مــنهج وـهـو كثیــرة، مســائل فــي عنــده تعــددت وـقـد الشــواهد، مــن  زَعَيّ الم
 النحویــة المــادة ترســیخ هــو منــه القصــد وكــان النحــویین، أغلــب علیــه ســار تعلیمــي

یصالها ٕ  .الطلبة أذهان إلى وا

 مـدى أخفـي وال البحـث، وخالصـة المتواضـع، الجهـد هـذا ثمـار بعـض هـذه  نّ  ،وأخیراً 
 بلغـت فـإن أسـاتذتي، وثـم ، وًال  وتعـالى سـبحانه اهللا رضـا هـذا لـيمع ینال بأن سعادتي

 نقـص مـن اكذفـ قصـرت وإن وجـل، عـز ونعمتـه اهللا فضـل مـن فذاك إلیه، قصدت ما
  .القصد وراء من واهللا شر،الب

  

  

  

  

  

  

  الباحث
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  واملراجع املصادر

  الكریم القرآن بعد      

 أبـي بـن اللطیـف عبـد تـألیف والبصـرة، الكوفة نحاة اختالف في النصرة ائتالف .١
 مكتبــة الموصــل، جامعــة الجنــابي، طـارق. د تحقیــق) هـــ٨٠٢:ت( الزبیــدي بكـر

 .ت.د العربیة، النهضة

 حســـــن بـــــن صـــــدیق العلـــــوم، أحـــــوال بیـــــان فـــــي المرقـــــوم وشـــــيال العلـــــوم أبجــــد .٢
 العلمیـــــة، الكتـــــب دار رزكـــــار، الجبـــــار عبـــــد تحقیـــــق، )هــــــ١٣٠٧ت(القنـــــوجي،

 .م١٩٧٨ بیروت،

 بغــــــداد، النهضــــــة، مكتبــــــة ، ١ط الحــــــدیثي، خدیجــــــة. د النحــــــوي، حیــــــان أبــــــو .٣
 .م١٩٦٦

 ياآللوســــ شـــكري محمـــود الســــید االستشـــهاد، بـــه یصــــح فیمـــا األمجـــاد إتحـــاف .٤
ـــق) هــــ١٣٤٢:ت( ـــرحمن عبـــد تحقی ـــدوري، ال ـــراث إحیـــاء ال  وزارة اإلســـالمي، الت

 .م١٩٨٢ بغداد، األوقاف،

 محمد بن أحمد الدین شهاب عشر، األربعة القراءات في البشر فضالء إتحاف .٥
ــد بــن ــدمیاطي، الغنــي عب ــق)، هـــ ١١١٧(ال  الكتــب دار ، ١ط مهــرة، أنــس تحقی

 .م١٩٩٨ هـ١٤١٩ لبنان، بیروت، العلمیة،

) هــ٦١٤:ت( النحـوي الـدقیقي یقـین بـن سـلیمان المعـاني، وافتـراق المباني اتفاق .٦
 والتوزیـــع، للنشــر عمــار دار، األوـلـى جبر،الطبعـــة الــرؤوف عبــد یحیــى تحقیــق
 .م١٩٨٥ هـ١٤٠٥،  عمان

ــوم القــران ، جــالل الــدین الســیوطي ت  .٧ ــق ســعید  ٩١١اإلتقــان  فــي عل هـــ تحقی
  م . ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ولى ، دار الفكر ، لبنان ، المندوب ، الطبعة األ
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)٢٢٢( 
 

 الـــدكتور:تـــألیف عاشــور، بـــن الطـــاهر عنــد التفســـیر فـــي اللغویــة الـــدالالت أثــر .٨
 .م٢٠٠٩ ، هـ١٤٠٣ لبنان، الریان، مؤسسة ، ١ط الزهراني، أحمد بن مشرف

 نبـ یوسف. د تألیف النبویة، السنة من الفقهیة األحكام استنباط في العربیة أثر .٩
 الســــــعودیة، الـــــدمام، الجـــــوزي، ابـــــن دار ، ١ط العیســـــاوي، محـــــل بـــــن خلـــــف
 .هـ١٤٢٣

) هــ٧٥٦:ت( السبكي الكافي عبد بن علي الدین تقي تدل، علیه وما كل أحكام .١٠
 .هـ١٤٢٤ دمشق، البشائر، دار ، ١ط الضامن، صالح حاتم. د. أ تحقیق

 ، ١ط الشــاعر، وســىم حســن. د الشــعریة، سـیبویه شــواهد فــي الروایــة اخـتالف .١١
 .م١٩٩٢ هـ١٤١٣ األردن، عمان، البشیر، دار

 منصـور بـن محمـد بـن الكـریم عبـد سـعید أبـي لإلمـام واالسـتمالء، اإلمالء أدب .١٢
 األوـلـى الطبعــة اللحــام، محمــد ومراجعــة شــرح ،)هـــ٥٦٢ت( الســمعاني التمیمــي

 .م١٩٨٩ هـ١٤٠٩ بیروت، الهالل، مكتبة منشورات،

ــة بــن مســلم بــن اهللا عبــد بــن محمــد بــوأ الكاتــب، أدب .١٣ ــق) هـــ٢٧٦:ت( قتیب  تحقی
 .م١٩٦٣ مصر، التجاریة، المكتبة ، ٤ط الحمید، عبد الدین محي محمد

 ،)هــــ٢٥٦( الجعفـــي البخــاري اهللا عبـــد أبـــو إســماعیل بـــن محمـــد المفــرد، األدب .١٤
ـــــق ـــــد فـــــؤاد محمـــــد تحقی ـــــاقي، عب ـــــروت، اإلســـــالمیة، البشـــــائر دار ، ٣ط الب  بی
 .م١٩٨٩ هـ١٤٠٩

 تحقیـق) هــ٧٤٥:ت( األندلسـي حیـان ألبـي العـرب، لسـان مـن الضرب ارتشاف .١٥
 القــاهرة، الخــانجي، مكتبــة ، ١ط التــواب، عبــد رمضــان محمــد عثمــان رجــب. د

 .م١٩٩٨ هـ١٤١٨
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)٢٢٣( 
 

 الجزائـري، المغربـي الشـاوي یحیـى تـألیف النحـو، أصـول علم في السیادة ارتقاء .١٦
 والنشـــر، للطباعـــة األنبـــار دار ، ١ط لســـعدي،ا الـــرزاق عبـــد. د وتحقیـــق تقـــدیم

 .م١٩٩٠ هـ١٤١١ الرمادي، العراق،

 تحقیـق) هــ٤١٥:ت( الهـروي النحـوي محمد بن علي الحروف، علم في األزهیة .١٧
 هــ١٣٩١ دمشـق، العربیـة، اللغة مجمع مطبوعات ، ١ط الملوجي، المعین عبد

 .م١٩٧١

ــق ،)هـــ٥٣٨ت( لزمخشــريا عمــر بــن محمــود القاســم أبــو البالغــة، أســاس .١٨  تحقی
 .م١٩٩١ القاهرة، المدني، مطبعة شاكر، محمد

 .م١٩٨٨ الكتب، عالم ، ٣ط عید، محمد باللغة، واالحتجاج االستشهاد .١٩

 تحقیق) هـ٨٢٥:ت( الموزعي نور بن علي بن محمد االجتهاد، لرتبة االستعداد .٢٠
 الة،الرســــ مؤسســــة ، ١ط بركــــات، محمــــد مالــــك، صــــالح محمــــد مالطــــف. د

 .٢٠٠٧ هـ١٤٢٨ لبنان، بیروت،

 بــن محمـد بـن اهللا عبـد بـن یوسـف عمـر أبـو األصـحاب، معرفـة فـي االسـتیعاب .٢١
 الجیل، دار ، ١ط البجاوي، محمد علي تحقیق) هـ٤٦٣:ت( القرطبي البر عبد

 .هـ١٤١٢ بیروت،

 ســعید أبــي بــن اهللا عبیــد بـن محمــد الوفــاء أبــي بـن الــرحمن عبــد العربیــة، أسـرار .٢٢
 بیـــروت، الجیـــل، دار ، ١ط قــدارة، صـــالح فخـــر. د تحقیــق ،)هــــ٥٧٧(األنبــاري
 .م١٩٩٥

 العسـقالني الفضـل أبـو حجـر بـن علـي بـن أحمـد الصـحابة، تمییز في اإلصابة .٢٣
 بیـروت، الجیـل، دار ، ١ط البجـاوي، محمـد علي تحقیق) هـ٨٥٢:ت( الشافعي
 .هـ١٤١٢
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)٢٢٤( 
 

 أحمـــد تحقیـــق ،)هــــ٢٤٤ت(إســـحاق بـــن یعقـــوب یوســـف أبـــو المنطـــق، إصـــالح .٢٤
 .م١٩٤٩ القاهرة، المعارف، دار ، ٤ط هارون، السالم وعبد شاكر، محمد

 .م٢٠٠٦ القاهرة، غریب، دار المكارم، أبو علي النحوي، التفكیر أصول .٢٥

 نشــــر حســــان، تمــــام للــــدكتور النحــــوي، للفـكـــر إیســــتیمولوجیة دراســــة األصــــول .٢٦
 .م١٩٨٨ الثقافیة، الشؤون دار، راقالع للكتاب، العامة الهیئة، مصر مشترك،

 دمشـــــق، الفكـــــر، دار ، ١٤ ط الزحیلـــــي، وهبـــــة. د اإلســـــالمي، الفقـــــه أصـــــول .٢٧
 .م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧

ــي النحــو، فــي األصــول .٢٨  البغــدادي النحــوي الســراج بــن ســهل بــن محمــد بكــر ألب
 بیــروت، الرســالة، مؤسســة ، ٣ط الفتلــي، الحســین عبــد. د تحقیــق) هـــ٣١٦:ت(

 .م١٩٨٨

ـــي، النحـــو أصـــول .٢٩ ـــري محمـــد. د العرب ـــواني، خی ـــة، تشـــرین، جامعـــة الحل  الالذقی
 .م١٩٨٨

 ، ١ط صــالح، ســالم محمــد. د األنبــاري، ابــن فـكـر فــي دراســة – النحــو أصــول .٣٠
 .م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ القاهرة، السالم، دار

ـــك، ابـــن عنـــد النحـــو أصـــول .٣١ ـــة شـــعبان، محمـــد ســـعد خالـــد. د مال  اآلداب، مكتب
 .م٢٠٠٩ القاهرة،

ــــــي، النحــــــو أصــــــول .٣٢ ــــــاقوت، ســــــلیمان محمــــــود العرب  الجامعــــــة، المعرفــــــة دار ی
 .م٢٠٠٠ اإلسكندریة،

ـــن محمـــد اللغـــة، فـــي األضـــداد .٣٣ ـــق) هــــ٣٢٧:ت( األنبـــاري القاســـم ب  محمـــد تحقی
 .م٢٠٠٤ القاهرة، القرآن، مكتبة ، ١ط الدسوقي، إبراهیم

 اإللــه عبــد تحقیــق) هـــ٦١٦:ت( العبكــري البقــاء ألبــي النبــوي، الحــدیث إـعـراب .٣٤
 .م١٩٧٧ هـ١٣٩٧ دمشق، ثابت، بن زید مطبعة نبهان،
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)٢٢٥( 
 

 للنشـــــر العامـــــة المنشــــأة ، ٢ط الشـــــلقماني، الحمیـــــد عبــــد. د الـــــرواة، األعــــراب .٣٥
 .م١٩٨٢ هـ١٣٩١ لیبیا، طرابلس، والتوزیع،

ـــــین، العلـــــم دار ، ٤ط ،) هــــــ١٣٩٦ت(الزركلـــــي الـــــدین لخیـــــر األعـــــالم، .٣٦  للمالی
 .م١٩٧٩

 الفكــــر، دار ، ٢ط جــــابر، ســــمیر تحقیــــق األصــــفهاني، الفــــرج ألبــــي ألغــــاني،ا .٣٧
 .ت.د بیروت،

 الـرحمن عبـد الـدین جـالل الحـافظ اإلمـام تألیف النحو، أصول علم في االقتراح .٣٨
 الكتـــــب دار ، ٢ط إســـــماعیل، حســـــن محمـــــد تحقیـــــق) هــــــ٩١١:ت( الســـــیوطي

 .م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ لبنان، بیروت، العلمیة،

 ، ١ط حمـودي، حسـن هـادي تحقیق ،)هـ٦٤٦( الحاجب البن لنحویة،ا األمالي .٣٩
 .هـ١٤٠٥ الكتب، عالم العربیة، النهضة مكتبة

 دار) هــ٣٥٦:ت( البغـدادي القـالي القاسـم بـن إسـماعیل بن علي ألبي األمالي، .٤٠
 .ت.د لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب

) هـ٥٤٢:ت( العلوي شجريال بن حمزة بن محمد بن علي بن اهللا هبةل مالي،األ .٤١
ـــة ، ١ط الطنـــاحي، محمـــد محمـــود. د ودراســـة تحقیـــق  القـــاهرة، الخـــانجي، مكتب
 .م١٩٩٢ هـ١٤١٣

ــدكتور بهجــة عبــد  .٤٢ ــق ، ال ــه وشــعره ، دراســة وتحقی ــي الصــلت ، حیات ــة بــن أب أمی
الغفور الحدیثي ، مطبعـة العـاني ، بغـداد ، مطبوعـات وزارة اإلعـالم العراقیـة ، 

  م . ١٩٧٥
 یوســــف بــــن علــــي الحســــن أبــــو الــــدین جمــــال النحــــاة، أنبــــاه علــــى الــــرواة إنبــــاه .٤٣

 العربـي، الفكـر دار ، ١ط إبـراهیم، الفضـل أبـو محمـد تحقیـق ،)هـ٦٤٦(القفطي
 .هـ١٤٠٦ الثقافیة، الكتب مؤسسة
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)٢٢٦( 
 

 أبــي بـن محمــد بـن الــرحمن عبـد البركــات ألبـي الخــالف، مسـائل فــي اإلنصـاف .٤٤
 ٤ط الحمید، عبد الدین محي محمد تحقیق) هـ٥٧٧:ت( النحوي األنباري سعید

 .م١٩٦١ هـ١٣٨٠ مصر، السعادة، مطبعة ،

ــة إـلـى المســالك أوضــح .٤٥ ــك، ابــن ألفی ــألیف مال ــدین جمــال ت ــد ال  هشــام بــن اهللا عب
 المسـالك، أوضـح إلـى السـالك مصـباح مختصر وبذیله) هـ٧٦١:ت( األنصاري

 هـــــ١٤٢٦ دمشــــق، ت،بیــــرو  كثیــــر، ابــــن دار ، ١ط هیــــود، یوســــف بركــــات. د
 .م٢٠٠٥

 بـــابن المعـــروف عمـــر بـــن عثمـــان عمـــرو أبـــو المفصـــل، شـــرح فـــي اإلیضـــاح .٤٦
ـــق ،)هــــ٦٤٦(الحاجـــب  بغـــداد، العـــاني، مطبعـــة العلیلـــي، بنـــاي موســـى. د تحقی
 .هـ١٤٠٢

 الخطیـــــب تـــــألیف والبــــدیع، والبیـــــان المعـــــاني – البالغــــة علـــــوم فـــــي اإلیضــــاح .٤٧
 العلمیـة، الكتـب دار ، ١ط الـدین، شـمس مإبـراهی تحقیـق) هـ٧٣٩:ت( القزویني
 .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤ لبنان، بیروت،

حمـــد محمـــد أالباعـــث الحثیـــث شـــرح اختصـــار علـــوم الحـــدیث ألبـــي األشـــبال ،  .٤٨
ج أحادیثـه محمــد صــبحي بــن حســن  ١٣٧٧شـاكر ، (ت  ّ هـــ) ، علــق علیــه وخــر

  م . ٢٠٠٨حالق ، الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  لبنان ، 
 القـاهرة، الكتـب، عـالم ، ٢ط عمر، مختار أحمد. د العرب، عند اللغوي البحث .٤٩

 .م١٩٧٦ هـ١٣٩٦

ـــق) هــــ٧٤٥:ت( األندلســـي یوســـف بـــن محمـــد حیـــان أبـــو المحـــیط، البحـــر .٥٠  تحقی
 العلمیـة، الكتـب دار ، ١ط الجمـل، الجولي أحمد. د الموجود، عبد أحمد عادل

 .م١٩٩٣ هـ١٤١٣ بیروت،
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)٢٢٧( 
 

 عبـد بـن بهـادر بـن محمـد الـدین بـدر للزركشي، الفقه أصول في حیطالم البحر .٥١
 عمر. د راجعه العاني، اهللا عبد القادر عبد الشیخ بتحریره قام) هـ٧٩٤:ت( اهللا

 .م١٩٨٨ هـ١٤٠٩ الكویت، األوقاف، وزارة مطابع ، ١ط األشقر، سلیمان

 القـیم ابـن أیـوب  نبـ بكـر أبي بن محمد اهللا عبد أبي اإلمام تألیف الفوائد بدائع .٥٢
 عــــالم دار ، ١ط،  العمــــران محمــــد بــــن علــــي تحقیــــق) هـــــ ٧٥١ ت(  الجوزیــــة

 .هـ ١٤٢٥ المكرمة مكة، الفوائد

ــــة .٥٣ ــــن إســــماعیل الفــــداء أبــــي الحــــافظ لإلمــــام والنهایــــة، البدای  الدمشــــقي كثیــــر ب
ــق) هـــ٧٧٤:ت( ــراث إحیــاء دار ، ١ط شــبري، عـلـي تحقی ــي، الت  هـــ١٤٠٨ العرب

 .م١٩٨٨

 اإلســالم شــیخ العالمــة القاضــي الســابع، الـقـرن بعــد مــن بمحاســن الطــالع لبــدرا .٥٤
 مصـر القاهرة، السعادة، مطبعة ، ١ط) هـ١٢٥٠:ت( الشوكاني علي بن محمد

 .هـ١٣٤٨

ــدین بــدر القــرآن، علــوم فــي البرهــان .٥٥ ــد بــن محمــد ال  الزركشــي بهــادر بــن اهللا عب
ــق) هـــ٧٩٤:ت( ــراهیم، الفضــل أبــو محمــد تحقی ــروت، المعرفــة، دار ، ١ط إب  بی

 .م١٩٥٧ هـ١٣٧٦ لبنان،

 بكـر أبـي بن الرحمن عبد الدین جالل والنحاة، اللغویین طبقات في الوعاة بغیة .٥٦
 الفكــر، دار ، ٢ط إبــراهیم، الفضــل أبــو محمــد تحقیــق) هـــ٩١١:ت( الســیوطي
 .هـ١٣٩٩ بیروت،

 ،)هـ٨١٧ت( زآباديالفیرو  یعقوب بن محمد واللغة، النحو أئمة تراجم في البلغة .٥٧
ــــق ــــة ، ١ط المصــــري، محمــــد تحقی ــــاء جمعی ــــراث إحی ــــت، اإلســــالمي، الت  الكوی
 .هـ١٤٠٧
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)٢٢٨( 
 

 عبــد تحقیــق ،)هـــ٢٥٥ت( الجــاحظ بحــر بــن عمــرو عثمــان أبــو والتبیــین، البیــان .٥٨
 )ت.د.(الفكر دار هارون، محمد السالم

 نيالحســی الـرزاق عبـد بــن محمـد بـن محمــد القـاموس، جـواهر مــن العـروس تـاج .٥٩
 للنشــــر الهدایــــة دار المحققــــین، مــــن مجموعــــة تحقیــــق ،)هـــــ١٢٠٥ت( الزبیــــدي
 .ت.د والتوزیع،

 تحقیـق) هــ٢٧٦:ت( قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو القرآن، مشكل تأویل .٦٠
 .م١٩٧٣ هـ١٣٩٣ القاهرة، التراث، دار ، ٢ط صقر، أحمد السید

ـــذكرة التبصـــرة .٦١ ـــرح عبـــد الحـــدیث، علـــوم فـــي والت ) هــــ٨٠٦:ت( الحســـین بـــن یمال
 الریـاض، والتوزیـع، للنشـر المنهـاج دار ، ٢ط القربـاطي، الـدائن العربـي تحقیق
 .هـ١٤٢٨

 العكبـري الحسـن بـن اهللا بعـد الـدین محـب البقـاء أبـو القـرآن، إـعراب فـي التبیان .٦٢
 الحلبــــي البــــابي عیســــى مطــــابع البجــــاوي، محمــــد علــــي تحقیــــق) هـــــ٦١٦:ت(

 .م١٩٧٦ وشركاؤه،

 العكبــري البقــاء أبــي تــألیف والكــوفیین، البصــریین النحــویین مــذاهب عــن التبیـین .٦٣
 العبیكـان، مكتبـة ، ١ط العثیمـین، سـلیمان بـن الرحمن عبد تحقیق) هـ٦١٦:ت(

 .م٢٠٠٠ هـ١٤٢١ الریاض،

ـــة تحریـــر .٦٤ ـــر فـــي الروای ـــة تقری ) هــــ١١٧٠ت( الفاســـي الطیـــب بـــن محمـــد،  الكفای
سـین علـي الـدكتور تحقیق ،  الریـاض،  والنشـر للطباعـة العلـوم دار،  بـوابال حُ
 .م ١٩٨٣،  هـ١٤٠٣

 البغـدادي عمـر بـن القـادر عبد تألیف الكافیة، شرح في الرضي أحادیث تخریج .٦٥
 األدبـي، الشـرقیة المنطقـة نـادي ، ١ط فجـال، محمـود. د تحقیق) هـ١٠٩٣:ت(

 .م١٩٩٥ هـ١٤١٦ السعودیة، العربیة المملكة
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)٢٢٩( 
 

 الســـــیوطي الـــــدین جـــــالل للحـــــافظ النــــواوي، تقریـــــب شـــــرح فـــــي الـــــراوي تــــدریب .٦٦
ــــق) هـــــ٩١١:ت( ــــد الوهــــاب عبــــد تحقی ــــف، عب ــــة اللطی ــــاض مكتب ــــة، الری  الحدیث

 .الریاض

ــل التــذییل .٦٧ ) هـــ٧٤٥:ت( األندلســي حیــان أبــو ألفــه التســهیل، كتــاب شــرح والتكمی
 .م١٩٩٧ هـ١٤١٨ دمشق، القلم، دار ، ١ط هنداوي، حسن. د حققه

 مالـك بـن محمـد الـدین جمـال بـن اهللا عبـد أبـو المقاصـد، وتكمیـل لفوائـدا تسهیل .٦٨
 والنشـر، للطباعـة العربـي الكتـاب دار بركـات، كامل محمد تحقیق) هـ٦٧٢:ت(

 .هـ١٣٨٧

 عبـد تحقیـق) هــ٣٧٠:ت( األزـهري أحمـد بن محمد منصور ألبي اللغة، تهذیب .٦٩
ـــألیف العامـــة المصـــریة المؤسســـة هـــارون، محمـــد الســـالم  القـــاهرة، والنشـــر، للت

 .ت.د

ّ  اهللا عبـد بـن علـى بـن لمحمـد القـرآن ألحكام البیان تیسیر .٧٠ زعي ْ ـو َ ) هــ٨٢٥(ت الم
ـــق ـــى محمـــد أحمـــد ودراســـة تحقی ،  الســـعودیة،  القـــرى أم جامعـــة،  المقـــري یحی
 .هـ١٤١٨

 شـرف تحقیـق) هــ٣٥٤ت( التمیمـي حـاتم أبـو أحمـد بـن حبان بن محمد الثقات، .٧١
 .م١٩٧٥ هـ١٣٩٥ الفكر، دار ، ١ط أحمد، الدین

 ابــن الســعادات ابــو الــدین مجــد تــألیف،  الرســول أحادیــث فــي األصــول جــامع .٧٢
 مكتبــة،  األوـلـى الطبعــة،  األرنــؤوط القــادر عبــد تحقیــق)، هـــ٦٠٦:ت(،  األثیــر

 م١٩٧٢، الحلواني

) هــ٣١٠:ت( الطبـري یزیـد بـن جریـر بـن محمـد القـرآن، تأویـل فـي البیـان جامع .٧٣
 .م٢٠٠٠ هـ١٤٢٠ الرسالة، مؤسسة ، ١ط شاكر، محمد أحمد قتحقی
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)٢٣٠( 
 

ـــي لإلمـــام،  الســـبع القـــراءات فـــي البیـــان جـــامع .٧٤ ـــداني ســـعید عثمـــان عمـــرو أب  ال
 مجموعـــة للطباعـــة بتـــدقیقها قامـــت جامعیـــة رســـائل مـــن مجموعـــة )هــــ٤٤٤:ت(

 ،الشــارقة جامعــة، اإلســالمیة والدراســات الشــریعة كلیــة،  والســنة الكتــاب بحــوث
 .م٢٠٠٧، هـ١٤٢٨، األولى طبعةال

 ـفــرج بـــن بكـــر أبـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد اهللا عبـــد أبـــو القـــرآن، ألحكـــام الجـــامع .٧٥
 عـــالم ، ١ط النجـــاري، ســـمیر هشـــام تحقیـــق) هــــ٦٧١:ت( القرطبـــي األنصـــاري

 .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٣ السعودیة، الریاض، الكتب،

 لخطیــــــبا ثابـــــت علـــــي بـــــن أحمــــــد الســـــامع، وآداب الـــــراوي ألخـــــالق الجـــــامع .٧٦
ــــاض، المعــــارف، مكتبــــة الطحــــان، محمــــود تحقیــــق ،)هـــــ٤٦٣ت(البغــــدادي  الری

 .هـ١٤٠٣

 صحیح( وأیامه وسننه وسلم علیه اله صلى اهللا رسول أمور من المسند الجامع .٧٧
ـــن لمحمـــد) البخـــاري ـــد أبـــي إســـماعیل ب ـــي البخـــاري اهللا عب ) هــــ٢٥٦:ت( الجعف
 هــ١٤٠٧ بیـروت، یمامـة،ال كثیـر، ابـن دار ، ٣ط البغـا، دیـب مصـطفى تحقیق
 .م١٩٨٧

جزء ابن  الغطریف  محمد بن احمد بن الغطریف الجرجـاني ، تحقیـق الـدكتور  .٧٨
ـــروت ،  ـــى ، دار البشـــائر اإلســـالمیة ، بی عـــامر حســـن صـــبري ، الطبعـــة األول

  م .١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧لبنان . 
 طــابالخ أبــي بـن محمــد زیــد أبـو واإلســالم، الجاهلیــة فـي الـعـرب أشــعار جمهـرة .٧٩

 محمـد اإلمـام جامعـة مطبعة الهاشمي، علي محمد. د تحقیق ،)هـ١٧٠(القرشي
 .هـ١٤٠١ سعود، بن

ــي األمثــال، جمهــرة .٨٠ ــق ،)هـــ٣٩٥ت(العســكري هــالل ألب ــي محمــد تحقی  الفضــل أب
 .م١٩٨٨ الفكر، دار ، ٢ط قطامش، المجید وعبد إبراهیم،
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)٢٣١( 
 

 ،)هــــ٧٤٩ت( راديالمـــ قاســـم بـــن الحســـن المعـــاني، حـــروف فـــي الـــداني الجنـــى .٨١
 الموصـل، جامعـة والنشـر، للطباعـة الكتـب دار مؤسسـة محسـن، طه. د تحقیق
 .هـ١٣٩٦

 اإلمـام بـن علـي بـن الـدین عـالء اإلمـام العـرب، كـالم معرفـة فـي األدب جواهر .٨٢
 حســـن الســـید مهـــدي محمــد الســـید العالمـــة لـــه قــدم األربلـــي، محمـــد الـــدین بــدر

 .م١٩٧٠ هـ١٣٨٩ لنجف،ا الحیدریة، المطبعة ،٢ط الموسوي،

 ،)هــــ٤٠٣ت( زرـعــة أبـــو زنجلـــة بـــن محمـــد بـــن الـــرحمن لعبـــد القـــراءات، حجـــة .٨٣
 .م١٩٨٢ هـ١٤٠٢ بیروت، الرسالة، مؤسسة ، ٢ط األفغاني، سعید تحقیق

. د تحقیـق ،)هـ٣٧٠ت(خالویه بن أحمد بن الحسین السبع، القراءات في الحجة .٨٤
 .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩ بیروت، ،الشروق دار ، ٣ط مكرم، سالم العال عبد

) هــ٣٧٧:ت( الفارسـي الغفـار عبـد بن الحسین علي ألبي السبعة، للقراء الحجة .٨٥
 للتـــــراث، المــــأمون دار ، ١ط جویحــــاتي، بشــــیر قهــــوجي، الــــدین بــــدر تحقیــــق
 .م١٩٨٤ هـ١٤١٤ دمشق،

الحـدیث النبــوي الشـریف وأثــره فــي الدراسـات اللغویــة والنحویـة ، تــألیف الــدكتور  .٨٦
ــــى ، مؤسســــة المطبوعــــات ، ســــوریا ، مح مــــد ضــــاري حمــــادي ، الطبعــــة األول

  م .١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢
ــــي، النحــــو فــــي النبــــوي الحــــدیث .٨٧ ــــدكتور العرب  أضــــواء ، ٢ط فجــــال، محمــــود ال

 .م١٩٩٧ هـ١٤١٧ الریاض، السلف،

) هـــ٣٣٧:ت( الزجـاجي إسـحاق بــن الـرحمن عبـد القاســم ألبـي المعـاني، حـروف .٨٨
 .هـ١٤٠٤ الرسالة، مؤسسة ، ١ط لحمد،ا توفیق علي تحقیق

ــــــــة .٨٩ ــــــــاء حلی ــــــــن أحمــــــــد نعــــــــیم ألبــــــــي األصــــــــفیاء، وطبقــــــــات األولی  اهللا عبــــــــد ب
 .هـ١٤٠٥ بیروت، العربي، الكتاب دار ، ٤ط ،)هـ٤٣٠ت(األصفهاني
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)٢٣٢( 
 

ــألیف العــرب، لســان لبــاب وـلـب األدب خزانــة .٩٠  البغــدادي عمــر بــن القــادر عبــد ت
 الخــــانجي، مكتبــــة ، ٤ط هــــارون، محمــــد الســــالم عبــــد تحقیــــق) هـــــ١٠٩٣:ت(

 .م٢٠٠٠ هـ١٤٢٠ القاهرة،

 النجـار، علـي محمـد تحقیـق ،)هــ٣٩٢( جنـي بـن عثمـان الفتح أبو الخصائص، .٩١
 .م١٩٥٢ لنبان، بیروت، العلمیة، الكتب دار ، ١ط

 عظیمة، الخالق عبد محمد تألیف) األول القسم( الكریم القرآن ألسلوب دراسات .٩٢
 .ت. د رة،القاه الحدیث، دار

ــة الدراســات .٩٣ ــة النحوی  دار ، ١ط الســامرائي، فاضــل. د الزمخشــري، عنــد واللغوی
 .م٢٠٠٥ هـ١٤٢٦ األردن، عمان، والتوزیع، للنشر عمان

 محمـد تحقیق) هـ٤٧١:ت( الجرجاني القاهر عبد اإلمام تألیف اإلعجاز، دالئل .٩٤
 .م١٩٩٥ بیروت، العربي، الكتاب دار ، ١ط التنجي،

وان ابن النجم العجلي ، شرحه عالء الدین أغا ، مطبوعات النادي األدبـي ، دی .٩٥
  هـ . ١٤٠١الریاض ، سنة 

دیوان ابي الطیـب المتنبـي ، أخرجتـه لجنـة التـألیف والترجمـة والنشـر ، صـححه  .٩٦
الدكتور عبد الوهاب عزام ، مطبعـة لجنـة التـألیف والترجمـة والنشـر ، القـاهرة ، 

  م.١٩٤٤هـ ،١٣٦٣
دیــوان األعشــى الكبیــر ، تحقیــق . د . م محمــد حســین ، الناشــر مكتبــة اآلداب  .٩٧

  م . ١٩٥٠بالجمامیز ، المطبعة النموذجیة ، 
، دار  ٢دیوان اإلمام الشافعي ، اعتنـى بـه عبـد الـرحمن المصـطاوي ، الطبعـة  .٩٨

  م . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦المعرفة ، بیروت لبنان ، 
ه وحققـه راینهـرت فـایبرت ، دار  فـرانتس ، لبنــان دیـوان الراعـي النمیـري ، جمعـ .٩٩

  م. ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠١بیروت . 
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دیوان الطرماح ، تحقیق الـدكتور عـزة حسـن ، مطبوعـات مدیریـة إحیـاء التـراث  .١٠٠
  م . ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨القدیم ، وزارة الثقافة والسیاحة ، دمشق ، 

كتور یحیـى الجبــوري ، دیـوان العبـاس بـن مـرداس السـلمي ، جمعـه وحققـه ، الـد .١٠١
  م . ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢الطبعة األولى ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

ــك بــن قریــب األصــمعي ت  .١٠٢ ــة عبــد المل ــق  ٢١٦دیــوان العجــاج ، روای هـــ ، تحقی
  م . ١٩٦٩مكطتبة دار الشروق ، سوریا ،  ١الدكتور عزة حسن ، الطبعة 

ـــد اهللا .١٠٣ ـــرزدق ، عنـــى بجمعـــه وطبعـــه عب ـــوان الف ـــة دی ـــة التجاری  الصـــاوي ، المكتب
  م .  ١٩٦٨الكبرى ، مصر ، 

ـمد ، الطبعـة  .١٠٤ دیوان النابغة الجعدي ، حققه وجمعه وشرحه الـدكتور واضـح الصّ
  م.١٩٩٨األولى ، دار صادر ، بیروت ، 

ــاس ، الطبعــة  .١٠٥ ّ ــه وشــرحه حمــدو طم ، دار  ٢دیــوان النابغــة الــذبیاني ، اعتنــى ب
  م . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦،  المعرفة ، بیروت لبنان

دیـوان النمــر بــن تولــب ، صــنعة الـدكتور نــوري حمــودي القیســي ، نشــر جامعــة  .١٠٦
  م.  ١٩٦٩بغداد ، مطبعة المعارف ، 

دیوان الهذلیین ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتـب ، الـدار القومیـة للطباعـة  .١٠٧
  م . ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥والنشر ، القاهرة 

،  ٢س ، اعتنى به  وشرحه عبد الرحمن المصطاوي ، الطبعة دیوان امرئ القی .١٠٨
  م ،  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥دار المعرفة ، بیروت ، لبنان 

ــروت ،  .١٠٩ ــروت للطباعــة والنشــر ، بی ــق كــرم بســتاني ، دار بی ــر ، تحقی دیــوان جری
  م . ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦

ر ، دیــوان جمیــل ، شــاعر الحــب العــذري ، جمــع وتحقیــق الــدكتور حســین نصــا .١١٠
  م . ١٩٦٧الطبعة الثانیة ، مكتبة مصر ، الفجالة و القاهرة ، 

دیوان حاتم الطائي ،  شرح غریبـه وقـدم لـه عبـد الـرحمن المصـطاوي ، الطبعـة  .١١١
  م . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦و دار صادر ، بیروت ، لبنان ،  ١
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)٢٣٤( 
 

 دیوان حسان بن ثابت رضي اهللا عنه ، شرحه وكتـب هوامشـه وقـدم لـه األسـتاذ .١١٢
 -هــ  ١٤٢٥،دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، لبنـان ،  ٤عبد .أ.مهنا ، الطبعـة 

  م. ٢٠٠٤
ة ، جمـع وتحقیـق محمـد خیـر البقـاعي ، دار ابـن قتیبـة ،  .١١٣ ّ دیوان درید بـن الصـم

  هـ . ١٤٠١دمشق ، 
دیوان ذي الرمة  ،اعتنى به وشرحه ، عبد الرحمن الصاوي ، الطبعة األولى ،  .١١٤

  م . ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧، بیروت ، لبنان ،  دار المعرفة
دیوان رؤبة بن العجاج وأبیات منسـوبة إلیـه ، اعتنـى بجمعـه وتصـحیحه ، ولـیم  .١١٥

ـــة ،  ـــرلین المحمی ـــاالت دور غـــولین المشـــهورة ، ب ـــع ب ّ ، طب ـــورد البروســـي بـــن ال
  م .١٩٠٣

د دیوان شعر المثقب العبدي ، تحقیق وشرح حسن كامل الصیرفي ، مجلة معه .١١٦
  م . ١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠المخطوطات العربیة ، المجلد السادس عشر ، 

دیــوان عبــد اهللا بــن قــیس الرقیــات ، تحقیــق الــدكتور محمــد یوســف نجــم ، دار  .١١٧
  م . ١٩٥٨ -هـ  ١٣٧٨صادر ، بیروت ، لبنان ، 

ـــار المعیبـــد ، وزارة  .١١٨ ـــادي ، حققـــه ، جمعـــه محمـــد جب ـــن زیـــد العب ـــوان عـــدي ب دی
م  ١٩٦٥رشاد  ، مدیریـة الثقافـة العامـة ، دار الجمهوریـة ، بغـداد ، الثقافة واإل

.  
، دار الكتـب العلمیـة  ٣دیوان عنترة ، منشورات محمد علـي بیضـون ، الطبعـة  .١١٩

  م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، بیروت ، لبنان ،  
طیم ، تحقیق الدكتور ناصر الدین األسد ، الطبعة  .١٢٠ ، دار  ٢دیوان قیس بن الخَ

  م .١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧بیروت ، لبنان ،  صادر ،
ة ، جمع وشرح الدكتور إحسان عبـاس ، دار الثقافـة ، بیـروت ،  .١٢١ ّ دیوان كثیر عز

  هـ . ١٣٩١لبنان ، 
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)٢٣٥( 
 

 المـالقي النـور عبـد بـن أحمـد اإلمـام المعـاني، حـروف شـرح فـي المبـاني رصف .١٢٢
 اللغـــــة مجمـــــع مطبوعــــات ، ١ط الخـــــراط، محمـــــد أحمــــد تحقیـــــق) هـــــ٧٠٢:ت(

 .م١٩٧٥ هـ١٣٩٥ دمشق، العربیة،

 محمـــود الفضـــل أبـــو المثـــاني، والســـبع العظـــیم القـــرآن تفســـیر فـــي المعـــاني روح .١٢٣
 )ت.د.(لبنان بیروت، العربي، التراث إحیاء دار ،)هـ١٢٧٠ت(اآللوسي

ــــــــي النــــــــاس، كلمــــــــات معــــــــاني فــــــــي الزاهــــــــر .١٢٤ ــــــــن محمــــــــد بكــــــــر ألب  القاســــــــم ب
 الرسـالة، مؤسسـة ، ١ط الضـمان، لحصـا حـاتم. د تحقیـق ،)هـ٣٢٨ت(األنباري
 .م١٩٩٢ بیروت،

. د تحقیـــق) هــــ٣٩٢:ت( جنـــي بــن عثمـــان الفـــتح ألبــي اإلعـــراب، صـــناعة ســر .١٢٥
 .م١٩٨٥ دمشق، القلم، دار ، ١ط هنداوي، حسن

هــــ ) ،  ٢٧٣ســنن ابــن ماجــة ، محمــد بــن یزیـــد أبــو عبــدا هللا القــز وینــي ( ت  .١٢٦
  الفكر بیروت ، لبنان ، ( د. ت) .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي . دار 

 الترمـــــذي أیـــــوب أبـــــو عیســــى بـــــن محمـــــد) الصــــحیح الجـــــامع(الترمـــــذي، ســــنن .١٢٧
 البابي مصطفى، ٢ط وآخرون، شاكر محمد أحمد :تحقیق ،)هـ٢٧٩ت(السلمي
 م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥،  مصر،  الحلبي

 موســـــــى بـــــــن علــــــي بـــــــن الحســـــــین بــــــن أحمـــــــد بكـــــــر ألبــــــي الكبـــــــرى، الســــــنن .١٢٨
ــق ،)هـــ٤٥٨ت(البیهقــي ــة عطــا، القــادر عبــد محمــد تحقی ــاز، دار مكتب  مكــة، الب
 .م١٩٩٤ هـ١٤١٤

 تحقیـق ،)هــ٣٠٣ت(النسـائي شـعیب بـن أحمد الرحمن عبد بيأل الكبرى، السنن .١٢٩
 العلمیــة، الكتــب دار ، ١ط حسـن، كســروي وسـید البــذاري، سـلیمان الغفــار عبـد

 .م١٩٩١ هـ١٤١١ لبنان، بیروت،
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 الثالـث، المربـد مهرجـان منشورات الحدیثي، خدیجة. د وكتابه، هحیات – سیبویه .١٣٠
 .م١٩٧٤

ــي، النحــو فــي بالحــدیث االستشــهاد إـلـى الحثیــث الســیر .١٣١  فجــال، محمــود. د العرب
 .م١٩٩٧ هـ١٤١٧ السعودیة، الریاض، السلف، أضواء ، ٢ط

ــة، الســیرة .١٣٢ ــري أیــوب بــن هشــام بــن اهللا عبــد محمــد أبــو النبوی  ،)هـــ٢١٣ت(الحمی
 مصـطفى ، ٢ط شـلبي، الحفـیظ وعبـد األبیاري، إبراهیم السقا، مصطفى تحقیق
 .هـ١٣٧٥ بمصر، وأوالده الحلبي البابي

 مطبوعــــات الحــــدیثي، خدیجــــة. د ســــیبویه، كتــــاب فــــي النحــــو وأصــــول الشــــاهد .١٣٣
 .م١٩٧٤ هـ١٣٩٤ الكویت، جامعة

ــار فــي الــذهب شــذرات .١٣٤  الدمشــقي يالعكــر  أحمــد بــن الحــي لعبــد ذهــب، مــن أخب
 )ت.د، (لبنان بیروت، العربي، التراث إحیاء دار) هـ١٠٨٩:ت(

ــل ابــن شــرح .١٣٥  العقیلــي عقیــل بــن اهللا عبــد الــدین بهــاء مالــك، ابــن ألفیــة عـلـى عقی
 مطبعـة ، ١٤ط الحمیـد، عبـد الـدین محـي محمـد تحقیـق) هـ٧٦٩:ت( المصري
 .م١٩٦٤ هـ١٣٨٤ ، مصر السعادة،

 ،)هــ٦٨٦ت(مالـك بن محمد الدین جمال بن محمد الدین بدر الناظم، ابن شرح .١٣٦
 ).ت.د،(بیروت الجیل، دار السید، الحمید عبد. د تحقیق

) هــ١٠٩٣:ت( البغـدادي عمـر بـن محمـد القادر عبد اللبیب، مغني أبیات شرح .١٣٧
ـــق ـــد تحقی ـــز عب ـــاح، العزی ـــراث، المـــأمون دار ، ١ط دقـــاق، یوســـف أحمـــد ری  للت
 .هـ١٣٩٨

ـــن قریـــب األصـــمعي ت شـــرح األصـــمع .١٣٨ ـــار عبـــد الملـــك ب هــــ ،  ٢١٦یات ، اختی
، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ،   ١تحقیق الـدكتور سـعدي ضـناوي و الطبعـة 

  م .٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان ، 



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

)٢٣٧( 
 

) هــ٦٧٢:ت( األندلسـي الطـائي اهللا عبـد بـن محمـد الدین لجمال تسهیل،ال شرح .١٣٩
ـــق ـــد. د تحقی ـــرحمن عب ـــدوي محمـــد. د الســـنید، ال ـــون، ب  هجـــر، دار ، ١ط المفت
 .م١٩٩٠ هـ١٤١٠ مصر،

ـــق ،)هــــ٦٦٣ت(مـــؤمن بـــن علـــي عصـــفور ابـــن الزجـــاجي، جمـــل شـــرح .١٤٠ . د تحقی
ــاء الدینیــة، والشــؤون األوقــاف وزارة جنــاح، أبــو صــاحب ــراث إحی  اإلســالمي الت
 .هـ١٤٠٠ بالعراق،

 الحســـــــــین بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد علـــــــــي أبـــــــــو الحماســـــــــة، دیـــــــــوان شـــــــــرح .١٤١
 مطبعـــة ،٢ط هـــارون، الســـالم عبـــد أمـــین، أحمـــد نشـــره ،)هــــ٤٣١ت(المرزوقـــي

 .هـ١٣٨٧ القاهرة، والنشر، والترجمة التألیف لجنة

ا نصر الحتّي ،  .١٤٢ شرح دیوان علقمة الفحل لألعلم الشنتمري ، تحقیق الدكتور حنّ
  .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤بیروت لبنان ،  الطبعة األولى ، دار الكتاب العربي ،

ـــه الـــدكتور إحســـان عبـــاس ، وزارة شـــرح دیـــو  .١٤٣ م ل ان لبیـــد بـــن ربیعـــة ، حققـــه وقـــدّ
  م .١٩٦٢اإلرشاد واألنباء ، الكویت ، 

ـــة، علـــى رضـــيال شـــرح .١٤٤  منشـــورات ، ٢ط عمـــر، حســـن یوســـف تصـــحیح الكافی
 .م١٩٩٦ بنغازي، تونس، فان، جامعة

 ،)هـــ٧٦١(األنصــاري هشــام البــن العــرب، كــالم معرفــة فــي الــذهب شــذور شــرح .١٤٥
 عبــــد الــــدین محــــي محمــــد الــــذهب، شــــذور شــــرح بتحقیــــق األرب منتهــــى ومعـــه

 .م١٩٨٨ هـ١٤٠٩ بیروت، صیدا، العصریة، المكتبة الحمید،

ـــب، مغنـــي شـــواهد شـــرح .١٤٦ ـــألیف اللبی ـــدین جـــالل ت ـــرحمن عبـــد ال ـــي بـــن ال  بكـــر أب
 التالمیــــد ابــــن محمـــود محمــــد العالمـــة وتعلیقــــات ذیـــل) هـــــ٩١١:ت( الســـیوطي

 .م١٩٦٦ لبنان، بیروت، الحیاة، مكتبة دار منشورات طي،الشنقی التركزي
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ـــــاري القاســـــم بـــــن محمـــــد بكـــــر ألبـــــي الجاهلیـــــات، الســـــبع قصـــــائدال شـــــرح .١٤٧  األنب
ـــــد تحقیـــــق) هــــــ٣٢٨:ت(  القـــــاهرة، المعـــــارف، دار هـــــارون، محمـــــد الســـــالم عب

 .م١٩٦٣

 محمــد بـن اهللا عبـد بـن محمـد الـدین جمـال اهللا عبـد ألبـي الشـافیة، كافیـةال شـرح .١٤٨
 أحمــــد وعـــادل معــــوض، محمـــد علـــي تحقیــــق) هــــ٦٧٢:ت( الطــــائي مالـــك بـــن

 .م٢٠٠٠ هـ١٤٢٠ لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار ، ١ط الموجود،

 وشــرح إعــداد) هـــ٤٨٦:ت( الزوزنــي أحمــد بــن الحســین الســبع، معلقــاتال شــرح .١٤٩
 .م٢٠٠٦ سوریا، حلب، الرضوان، دار ، ١ط وحید، أنطوان

 عنــت) هـــ٦٤٣:ت( النحــوي یعــیش بــن علــي بــن الــدین موفــق صــل،مفال شــرح .١٥٠
 ).ت.د، (مصر المنیریة، المطبعة إدارة المشیخة، بأمر ونشره بطبعه

 عمــر بــن محمــد بــن عمــر علــي أبــي لألســتاذ الكبیــر، الجزولیــة مقدمــةال شــرح .١٥١
 العتیبـي، نـزال محمـد بـن مسـهو بن تركي تحقیق) هـ٦٥٤:ت( الشلوبین األزدي

 .م١٩٩٤ هـ١٤١٤ لبنان، الرسالة، سسةمؤ  ، ٢ط

 محمـــد ســـلطان بــن علـــي تــألیف،  األثـــر أهـــل مصــطلح فـــي الفكــر نخبـــة شــرح .١٥٢
ــق، ئالـقـار   أبــو الفتــاح عبــد،  لــه قــدم، تمــیم نــزار وهیــثم تمــیم نــزار محمــد، تحقی

 )ت.د( لبنان،  بیروت،  األرقم دار، غدة

ــي ســلمى ، صــنعة األعلــم الشــنتمري .١٥٣ ــر بــن أب ــق الــدكتور فخــر  شــعر زهی ، تحقی
  هـ .١٤٠٠، منشورات دار األفاق الجدید ، بیروت ،  ٣الدین قباوة ، الطبعة 

خبارهـــا  فـــي الجاهلیـــة واإلســـالم ، جمـــع وتحقیـــق الـــدكتور وفـــاء أشـــعر طـــيء و  .١٥٤
فهمي السـندویوني ، الطبعـة األولـى ، دار العلـوم للطباعـة والنشـر ، الریـاض ، 

١٤٠٣  
ـــدكتور حســـین عطـــوان ، شـــعر عمـــرو بـــن اح .١٥٥ ـــق ال مـــر البـــاهلي ،. جمـــع وتحقی

  مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ، مطبعة دار الحیاة .، ( د. ت ) 
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شـــعر القصـــائد الهاشـــمیات ، صـــالح علـــي صـــالح ، الطبعـــة األولـــى ، مؤسســـة  .١٥٦
  هـ . ١٣٩١االعلمي للمطبوعات ، مكتبة التسویق التجاري ، 

جمــع الــدكتور داود ســلوم ، مطبعــة الرشــاد ، بغــداد ، شــعر نصــیب بــن ریــاح ،  .١٥٧
  م.١٩٦٧

ــألیف والشــعراء، الشــعر .١٥٨ ــي ت ــة بــن مســلم بــن اهللا عبــد محمــد أب ) هـــ٢٧٦:ت( قتیب
 بیــــروت، الثقافــــة، دار ، ٢ط نجــــم، یوســـف محمــــد. د عبــــاس، إحســــان تحقیـــق
 .م١٩٦٩ لبنان،

 بـن الدین جمال فتألی الصحیح، الجامع لمشكالت والتصحیح التوضیح شواهد .١٥٩
 وزارة العراقیـة، الجمهوریـة محسـن، طـه. د تحقیـق) هــ٦٧٢:ت( األندلسـي مالـك

 .م١٩٨٥ اإلسالمي، التراث إحیاء األوقاف،

 ، ٣ط جمعـــة، الكـــریم عبـــد خالـــد. د تـــألیف ســـیبویه، كتـــاب فـــي الشـــعر شـــواهد .١٦٠
 .م٢٠٠٥ هـ١٤٢٥ الكویت، العروبة، دار مكتبة

 مطبعــــة ، ١ط النایلــــة، عـلـــوان الجبــــار عبــــد النحــــو، فــــي واالستشــــهاد الشــــواهد .١٦١
 .م١٩٧٦ هـ١٣٩٦ بغداد، الزهراء،

 أحمـد الحسـن ألبـي كالمهـا، في العرب وسنن ومسائلها اللغة فقه في الصاحبي .١٦٢
 دار ، ٢ط یســـبح، حســـن أحمـــد علیــه علـــق ،)هــــ٣٩٥ت( زكریــا بـــن فـــارس بــن

 .هـ١٤٢٨ م٢٠٠٧ لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب

 ،)هــــ٨٢١ت(القلقشـــندي علـــي بـــن أحمـــد اإلنشـــا، صـــناعة فـــي األعشـــى صـــبح .١٦٣
 .م١٩٨٧ دمشق، الفكر، دار ، ١ط طویل، علي یوسف. د تحقیق

 حمــــــــــاد بــــــــــن إســــــــــماعیل ،)العربیـــــــــة وصــــــــــحاح اللغــــــــــة تــــــــــاج( – الصـــــــــحاح .١٦٤
ــــد أحمــــد تحقیــــق ،)هـــــ٣٩٣ت(الجــــوهري  العلــــم دار ، ٤ط عطــــار، الغفــــور عب
 .م١٩٨٧ هـ١٤٠٧ القاهرة، للمالیین،
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 حـــاتم أبـــو أحمـــد بـــن حبـــان بـــن محمـــد بلبـــان، ابـــن بترتیـــب حبـــان ابـــن صـــحیح .١٦٥
 مؤسســـة ، ٢ط األرنـــؤوط، شـــعیب الشـــیخ تحقیـــق ،)هــــ٣٥٤ت(البســـتي التمیمــي
 .م١٩٩٣ هـ١٤١٤ بیروت، الرسالة،

 المعروف الحسین بن إبراهیم الدین لتقي األلفیة، الدرة شرح في الصفیة الصفوة .١٦٦
ــق الهجــري، الســابع الـقـرن علمــاء مــن یلي،بــالن ــري، ســالم بــن محســن تحقی  العمی

 .هـ١٤١٥ القرى، أم جامعة مطبوعات

 بـابن المعروف اإلشبیلي محمد بن مؤمن بن علي الحسن ألبي الشعر، ضرائر .١٦٧
 الكتب دار ، ١ط المنصور، عمران خلیل حواشیه وضع) هـ٦٦٣:ت( عصفور
 .م١٩٩٩ ـه١٤٢٠ لبنان، بیروت، العلمیة،

) هـ٩٠٢:ت( السخاوي الرحمن عبد بن محمد التاسع، القرن أهل الالمع الضوء .١٦٨
 .ت.د بیروت، الحیاة، مكتبة دار

 للطباعــة البصــائر دار الخطیـب، الفتــاح عبــد محمـد. د النحــوي، الفكــر ضـوابط .١٦٩
 .م٢٠٠٦ ، مصر القاهرة، والنشر،

ـــي ابـــن الحســـن أبـــو الحنابلـــة، طبقـــات .١٧٠ ) هــــ٥٢٦:ت( محمـــد بـــن محمـــد ىلیلـــ أب
 .ت. د بیروت، المعرفة، دار الفقي، حامد محمد تحقیق

 عبـد تحقیـق) هــ٧٧٢:ت( األسـنوي الـرحمن عبـد الـدین جمـال الشافعیة، طبقات .١٧١
 .م١٩٧٠ بغداد، الجبوري، اهللا

 تحقیـق) هــ٧٧١:ت( السـبكي الوـهاب عبـد الـدین لتاج الكبرى، الشافعیة طبقات .١٧٢
ــو، محمــد الفتــاح عبــد الطنــاحي، محمــد محمــود  للطباعــة هجــر دار ، ٢ط الحل
 . هـ١٤١٣،  والنشر

ـــق) هــــ٢٣١:ت( الجمحـــي ســـالم بـــن لمحمـــد الشـــعراء، طبقـــات .١٧٣  أحمـــد طـــه تحقی
 .م٢٠٠١ هـ١٤٢٢ لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار ، ١ط إبراهیم،



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب
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) هــــ٩٠٤:ت( البریهـــي الـــرحمن عبـــد بـــن الوـهــاب عبـــد الـــیمن، صـــلحاء طبقـــات .١٧٤
 .صنعاء الیمنیة، الدراسات مركز الحبشي، محمد اهللا عبد تحقیق

. د تحقیـــق البصـــري، اهللا عبـــد أو منـــیح بـــن ســـعد بـــن محمـــد الكبـــرى، الطبقـــات .١٧٥
 .م١٩٦٨ بیروت، صادر، دار ، ١ط عباس، إحسان

هــــ ، تحقیـــق علـــي محمـــد  ٩١١طبقـــات المفســـرین لجـــالل الـــدین الســـیوطي ت  .١٧٦
  هـ . ١٣٩٦األولى ، مكتبة وهبة ، القاهرة  عمر ، الطبعة

 األندلســـي الزبیـــدي الحســـن بـــن محمـــد بكـــر ألبـــي واللغـــویین، النحـــویین طبقـــات .١٧٧
 .م١٩٨٤ مصر، المعارف، دار ، ٢ط إبراهیم، الفضل أبو محمد) هـ٣٧٩:ت(

ــة .١٧٨ ــألیف العشــر، القــراءات فــي النشــر طیب  بــن محمــد بــن محمــد الحــافظ اإلمــام ت
 محمــد وصــححه طبعــه) هـــ٨٣٣:ت( الجــزري بــابن المعــروف ســفیو  بــن عـلـي

 .م١٩٩٤ هـ١٤١٤ السعودیة، جدة، الهدى، دار مكتبة ، ١ط الزعبي، تمیم

ــي البــن الســنة، تخــریج فــي الجنــة ظــالل .١٧٩ ــدین ناصــر محمــد عاصــم،تحقیق أب  ال
 .م١٩٩٣ هـ١٤١٣ بیروت، اإلسالمي، المكتب ،٣ط،  األلباني

 .م١٩٨٠ المعارف، دار عیادة، مدمح االحتجاج، عصور .١٨٠

 الخزرجــــي الحســــن بــــن علــــي اإلســــالمیة، الدولــــة تــــاریخ فــــي اللؤلؤیــــة العقــــود .١٨١
 الیمنیــــــــة، الدراســــــــات مركــــــــز األكــــــــوع، علــــــــي محمــــــــد تحقیــــــــق) هـــــــــ٨١٢:ت(

 )ت.د.(صنعاء

 دار ، ٢ط العیسـاوي، خلـف بن یوسف. د وبیان، تأصیل – القرآن إعراب علم .١٨٢
 .م٢٠٠٩ هـ١٤٣٠ السعودیة، العربیة المملكة الریاض، الصمیدعي،

 القیروانـي رشـیق بـن الحسـن علي ألبي ونقده، وآدابه الشعر محاسن في العمدة .١٨٣
ـــــق ،)هــــــ٤٥٦ت( األزدي ـــــد الـــــدین محـــــي محمـــــد تحقی  دار ، ١ط الحمیـــــد، عب

 .م٢٠٠٦ القاهرة، الطالئع،
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. د تحقیـــق ،)هــــ١٧٥ت(الفراهیـــدي أحمــد بـــن الخلیـــل الــرحمن عبـــد ألبـــي العــین .١٨٤
 .ت.د الهالل، مكتبة دار السامرائي، إبراهیم المخزومي، مهدي

ـــة .١٨٥ ـــة غای ـــو الـــدین شـــمس القـــراء، طبقـــات فـــي النهای ـــر أب ـــن محمـــد الخی  محمـــد ب
ـــة، الكتـــب دار ، ٣ط برجستراســـر، ج بنشـــره عنـــي ،)هــــ٨٣٣ت(الجـــزري  العلمی
 .هـ١٤٠٣ بیروت،

 عبــد محمــد تحقیــق ،)هـــ٢٤٤ت(مســال بــن القاســم عبیــد ألبــي الحــدیث، غریــب .١٨٦
 .هـ١٣٩٦ بیروت، العربي، الكتاب دار ، ١ط خان، الحمید

ــق) هـــ٥٣٨:ت( الزمخشــري عمــر بــن محمــود الحــدیث، غریــب فــي الفــائق .١٨٧  تحقی
 لبنــان، المعرفــة، دار ، ٢ط إبــراهیم، الفضــل أبــو ومحمــد البجــاوي، محمــد عـلـي
 .ت.د

 الـدرة، طـه علـي محمـد تألیف اللبیب، مغني شواهد إعراب المجیب القریب فتح .١٨٨
 .ت.د سوریا، األندلس، مطبعة الدرویش، الدین محي راجعه

 عبــد بــن محمــد الــدین شــمس اإلمــام تــألیف الحــدیث، ألفیــة شــرح المغیــث فــتح .١٨٩
ــرحمن  وعلــق أحادیثــه وخــرج ألفاظــه شــرح) هـــ٩٠٢:ت( الســخاوي محمــد بــن ال
 بیـــروت، العلمیــة، الكتــب دار ، ١ط عویضـــة، محمــد بــن صـــالح الشــیخ علیــه
 .م٢٠٠١ هـ١٤٢١ لبنان،

 العزیـــز عبـــد بـــن اهللا عبـــد عبیـــد ألبـــي األمثـــال، كتـــاب شـــرح فـــي المقـــال فصـــل .١٩٠
 ، ٣ط عابدین، المجید عبد. د عباس،و إحسان. د تحقیق البكري،) هـ٤٨٧ت(

 .م١٩٨٣ لبنان، بیروت، الرسالة، مؤسسة

 القـاهرة، الخـانجي، مكتبـة ، ٦ط اب،التو  عبد رمضان. د اللغة، فقه في فصول .١٩١
 .م١٩٩٩ هـ١٤٢٠
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 ،)هـــ٤٢٩(الثعــالبي محمــد بـن الملــك عبــد منصــور أبـو العربیــة، وســر اللغــة فقـه .١٩٢
 .م١٩٨٩ هـ١٤٠٩ دمشق، الحكمة، دار ، ٢ط البواب، سلم تحقیق

 المعرفــــة، دار) هـــــ٣٨٥:ت( النــــدیم الفــــرج أبــــو إســــحاق بــــن محمــــد الفهرســــت، .١٩٣
 .م١٩٧٨ هـ١٣٩٨ لبنان، بیروت،

ـــــة ، ١ط حســـــانین، عفـــــاف. د النحـــــو، أدلـــــة فـــــي .١٩٤ ـــــة، المكتب  القـــــاهرة، األكادیمی
 .م١٩٩٦

 هـــ١٣٧٦ الســوریة، الجامعــة مطبعــة ، ٢ط األفغــاني، ســعید النحــو، أصــول فــي .١٩٥
 .م١٩٥٧

 .ت.د الكویت، العربي، التراث سلسلة أنیس، إبراهیم. د العربیة، األمثال في .١٩٦

 المصـــــریة، األنجلـــــو مكتبـــــة ، ٣ط أنـــــیس، إبـــــراهیم. د العربیـــــة، هجـــــاتالل فـــــي .١٩٧
 .م١٩٦٥ القاهرة،

ــألیف للســیوطي، الصــغیر الجــامع شــرح القــدیر فــیض .١٩٨  المنــاوي، الــرؤوف عبــد ت
ـــة ، ١ط ،)هــــ١٠٣١ت(الحمـــوي ماجـــد تعلیـــق ـــة المكتب ـــرى، التجاری  مصـــر، الكب
 .هـ١٣٥٦

 شــیحا، مــأمون خلیــل ووثقــه رتبــه) هـــ٨١٧:ت( للفیروزآبــادي المحــیط القــاموس .١٩٩
 .م٢٠٠٧ هـ١٤٢٨ لبنان، بیروت، المعرفة، دار ، ٢ط

ـــألیف الســـبع، القـــراءات فـــي الكـــافي .٢٠٠ ـــي ت  الرعینـــي شـــریح بـــن محمـــد اهللا عبـــد أب
 دار ، ١ط الشــافعي، السـمیع عبـد محمـود أحمـد تحقیـق) هــ٤٦٧:ت( األندلسـي

 .م٢٠٠١ هـ١٤٢١ لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب

 أبـو محمـد تحقیـق) هــ٢٨٥:ت( المبـرد یزید بن محمد واألدب، اللغة في الكامل .٢٠١
 .م١٩٩٧ هـ١٤١٧ القاهرة، العربي، الفكر دار ، ٣ط إبراهیم، الفضل
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 عبـد تحقیـق) هــ١٨٠:ت( سـیبویه قنبـر بـن عثمـان بـن عمـرو بشـر أبو الكتاب، .٢٠٢
 .م١٩٨٨ هـ١٤٠٨ القاهرة، الخانجي، مكتبة ، ٣ط هارون، محمد السالم

 اهللا جـار للعالمة التنزیل، وجوه في األقاویل وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف .٢٠٣
 عبـد أحمـد عـادل تحقیـق) هــ٥٣٨:ت( الزمخشـري عمـر بـن محمـود القاسـم أبي

 مصـــــر، العبیكـــــان، مطبعـــــة ، ١ط عـــــوض، محمـــــد علـــــي والشـــــیخ الموجـــــود،
 .م١٩٩٨ هـ١٤١٨

 ،)هــــ١٠٦٧ت( خلیفـــة بحــاجي الشـــهیر اهللا عبــد بـــن مصــطفى الظنـــون، كشــف .٢٠٤
 .م١٩٤١،بغداد المثنى، مكتبة منشورات

 تحقیــق) هـــ١٠٩٥:ت( الكفــوي الحســني موســى بــن أیــوب البقــاء ألبــي الكلیــات، .٢٠٥
 .م١٩٩٨ هـ١٤١٩ بیروت، الرسالة، مؤسسة المصري، محمد درویش، عدنان

 إسماعیل الفداء أبي ینالد عماد المؤید للملك والصرف، النحو فني في الكناش .٢٠٦
. د تحقیــــق) هــــ٧٣٢:ت( حمـــاة بصــــاحب الشـــهیر األیـــوبي علــــي األفضـــل بـــن

 .م٢٠٠٤ هـ١٤٢٥ بیروت، صیدا، العصریة، المكتبة الخوام، حسن بن ریاض

ـــري الحســـین بـــن اهللا عبـــد البقـــاء أبـــو واإلعـــراب، البنـــاء علـــل فـــي اللبـــاب .٢٠٧  العكب
 دمشــــــق، الفكــــــر، دار ، ١ط طلیمـــــات، مختــــــار غـــــازي تحقیــــــق) هــــــ٦١٦:ت(

 .م١٩٩٥

 ،)هــــ٧١١ت(المصـــري اإلفریقـــي منظـــور بـــن مكـــرم بـــن محمـــد العـــرب، لســـان .٢٠٨
 .ت.د بیروت، صادر، دار ، ١ط اللغویین، من وجماعة الیازجي حواشي

 تحقیـق) هــ٧٢٠:ت( الضـائع الحسـن بـن محمد تألیف الملحة، شرح في اللمحة .٢٠٩
ـــراهیم  بالجامعـــة العلمـــي البحـــث عمـــادة اشـــرالن ، ١ط الصـــاعدي، ســـالم بـــن إب

 .هـ١٤٢٤ م٢٠٠٤ السعودیة، المنورة، المدینة اإلسالمیة،
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 البركـات ألبـي، اإلعـراب جـدل في اإلغراب، النحو،ومعه أصول في األدلة لمع .٢١٠
 بتحقیقـه وعنـى لـه قدم) هـ٥٧٧:ت( األنباري محمد بن الدین كمال الرحمن عبد

 .م١٩٧١ هـ١٣٨١ بیروت، الفكر، دار ، ٢ط األفغاني، سعید

) هـــ٣٩٢:ت( النحــوي الموصــلي جنــي بــن عثمــان الفــتح أبــو العربیــة، فــي اللمــع .٢١١
 .م١٩٧٢ الكویت، الثقافیة، الكتب دار فارس، فائز تحقیق

ـــي الضـــرورة، مـــن الشـــعر یحتمـــل مـــا .٢١٢  الســـیرافي اهللا عبـــد بـــن الحســـن ســـعید ألب
 التجـاري، الـفرزدق ابعمطـ ، ١ط الفـوزي، حمـد بـن عـوض تحقیق) هـ٣٦٨:ت(

 .م١٩٨٩ هـ١٤٠٩ الریاض،

 لبنـان، بیـروت، الرسالة، مؤسسة ، ١ط القطان، مناع القرآن، علوم في مباحث .٢١٣
 .م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧

ـــي صـــنعة القـــرآن، مجـــاز .٢١٤ ـــدة أب ـــن معمـــر عبی  عارضـــه ٩)ه٢١٠:ت( المثنـــى ب
 .م١٩٨٨ القاهرة، الخانجي، مكتبة سزكین، فؤاد محمد. د علیه وعلق بأصوله

هــ ، شـرح وتحقیـق  ٢١٩مجالس ثعلب ، أبو العباس احمد بن یحیى ثعلـب ت  .٢١٥
  م . ١٩٨٠، دار المعارف بمصر ،  ٣عبد السالم محمد هارون . الطبعة 

 ،)هــ٥١٨ت( النیسـابوري المیداني محمد بن أحمد الفضل ألبي األمثال، مجمع .٢١٦
 .ت.د بیروت، ة،المعرف دار الحمید، عبد الدین محي محمد تحقیق

 ٨٠٧مجمع الزوائد ومنمبع الفوائد ، نور الدین علي بن أبـي بكـر الهیثمـي  ت  .٢١٧
  م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٢هـ دار الفكر،  بیروت 

 بیــروت، العلمیـة، الكتــب دار الـدین، نـور عصــام. د اللغـة، فـقـه فـي محاضـرات .٢١٨
 .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٤ لبنان،

 الفـــتح أبــي تـــألیف عنهــا، واإلیضــاح اءاتالـقــر  شــواذ وجــوه تبـــین فــي المحتســب .٢١٩
 الحلـــیم عبـــد. د ناصـــف، النجـــدي علـــي تحقیـــق) هــــ٣٩٢:ت( جنـــي بـــن عثمـــان
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)٢٤٦( 
 

 مطــــابع الســــنة، كتــــب إحیــــاء لجنــــة شــــلبي، إســــماعیل الفتــــاح عبــــد. د النجــــار،
 م١٩٩٤ هـ١٤١٥ القاهرة،

 عطیــة بــن الحـق عبــد محمـد أبــو العزیــز، اهللا كتـاب تفســیر فـي الــوجیز المحـرر .٢٢٠
 فضــــــالة، مطبعــــــة بفــــــاس، العلمــــــي المجلــــــس تحقیــــــق ،)هـــــــ٥٤٢ت(غرنــــــاطيال

 .هـ١٤٠٣ المغرب، المحمدیة،

ــدین أســعد المعــاني، مختصــر .٢٢١ ــازاني، ال  آل مؤسســة ، ١ط قــم، الفكــر، دار التفت
 .هـ١٤١١ البیت،

 الـــدكتور تحقیـــق) هــــ٢٣١:ت(،  لكـــوفيّ  ســـعدان بـــن محمـــد،  النحـــو مختصـــر .٢٢٢
،  الكویــــت،  االجتماعیــــة والعـلـــوم اآلداب لیــــاتحو ،  عبــــاس بــــو احمــــد حســــین
 .م١٤٢٦,٢٠٠٥)، ٢٣٧( الرسالة) ، ٢٦( الحولیة

 .م٢٠٠٨ القاهرة، المعارف، دار ، ١٠ط ضیف، شوقي. د النحویة، المدارس .٢٢٣

 ، ٣ط المخزومـي، مهـدي. د والنحـو، اللغـة دراسـة في ومنهجها الكوفیة مدرسة .٢٢٤
 .م١٩٨٦ هـ١٤٠٦ ان،لبن بیروت، العربي، الرائد دار

 الحلبــــي اللغـــوي علـــي بـــن الواحـــد عبـــد الطیـــب أبـــي تـــألیف النحـــویین، مراتـــب .٢٢٥
 القـاهرة، الفجالـة، مطبعـة ، ١ط إبـراهیم، الفضل أبو محمد تحقیق) هـ٣٥١:ت(

 .م١٩٥٤

 بكـر أبـي بـن الـرحمن عبـد الـدین جـالل تـألیف وأنواعها، اللغة علوم في المزهر .٢٢٦
 دار ، ١ط منصـور، علـي فـؤاد حواشـیه ووضـع ضـبطه) هـ٩١١:ت( السیوطي

 .م١٩٩٨ هـ١٤١٨ لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب

 محمـد. د علیهـا وعلـق حققهـا عبـاس، بـن اهللا عبـد عـن األزرق بـن نـافع مسـائل .٢٢٧
 هــــــ١٤١٣ والنشـــــر، للطباعـــــة يبوالجـــــا الجفـــــان مطبعـــــة ، ١ط الـــــدالي، أحمـــــد
 .م١٩٩٣
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ـــــال مـــــن المستقصـــــى .٢٢٨ ـــــو العـــــرب، أمث ـــــن محمـــــد القاســـــم أب ـــــن محمـــــد ب  عمـــــر ب
 .م١٩٨٧ بیروت، العلمیة، الكتب دار ، ٢ط ،)هـ٥٣٨ت(الزمخشري

ــــل بــــن أحمــــد اإلمــــام مســــند .٢٢٩ ــــق ،)هـــــ٢٤١ت(الشــــیباني حنب  شــــعیب الشــــیخ:تحقی
 .م١٩٩٩ هـ١٤٢٠ الرسالة، مؤسسة ، ٢ط األنؤوط،

 اهللا صـلى اهللا رسـول الـى العـدل عـن العـدل بنقـل المختصـر  الصـحیح  المسند .٢٣٠
 النیسـابوري القشـیري الحسـن أبـو الحجـاج بـن مسـلم )مسـلم صـحیح( وسلم علیه

ــــق ،)هـــــ٢٦١ ت( ــــاقي، عبــــد فــــؤاد محمــــد تحقی ــــاء دار الب ــــراث إحی ــــي، الت  العرب
 .ت.د بیروت،

 حــاتم. د تحقیــق ،)هـــ٤٣٧(القیســي طالــب أبــي بــن مكــي القــرآن، إـعـراب مشــكل .٢٣١
 .هـ١٤٠٥ یروت،ب الرسالة، مؤسسة ، ٢ط الضامن، صالح

مصـــابیح المغـــاني فـــي حـــروف المعـــاني ، تـــالیف محمـــد بـــن علـــي ابـــراهیم بـــن  .٢٣٢
دراســة وتحقیــق الــدكتور عــائض بــن نــافع بــن  )هـــ ٨٢٥ت (الخطیــب المــوزعي 

 هـ ١٤١٤دار المنار ، القاهرة  ١ضیف اهللا العمري ، ط

، الثقـافي جمـعالم الحبشـیي، محمـد اهللا عبد الیمن، في اإلسالمي الفكر مصادر .٢٣٣
 .م ٢٠٠٤،  اإلمارات،  ظبي أبو

 مالـك بـن الـدین بـدر اهللا عبـد أبـي لإلمـام والبدیع، والبیان المعاني في المصباح .٢٣٤
 ، ١ط الهنـداوي، الحمیـد عبد تحقیق) هـ٦٨٦:ت( الناظم بابن الشهیر الدمشقي

 .م٢٠٠١ هـ١٤٢٢ لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار

 بـن محمـد بـن مسـعود بـن الحسـین محمـد أبـو،  القـران تفسـیر فـي التنزیل معالم .٢٣٥
،  المهــــدي الـــرزاق عبـــد تحقیــــق )هــــ ٥١٠: المتـــوفى( الشــــافعي الغـــوي  الفـــراء

 . هـ ١٤٢٠، بیروت،  العربي التراث إحیاء دار،  األولى الطبعة
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. د تحقیـق ،)هــ٣٨٤ت(الرمـاني عیسـى بـن علـي الحسـن ألبي الحروف، معاني .٢٣٦
 .هـ١٤٠١ جدة، الشروق، دار ، ٢ط شلبي، إسماعیل حالفتا عبد

 علي محمد تحقیق) هـ٢٠٧:ت( الفراء زیاد بن یحیى زكریا بيأل القرآن، معاني .٢٣٧
 عـــالم ، ٣ط النجـــدي، علـــي األســـتاذ شـــلبي، إســـماعیل الفتـــاح عبـــد. د النجـــار،
 .هـ١٤٠٣ م١٩٨٣ الكتب،

ــي القــرآن، معــاني .٢٣٨ ) هـــ٢١٥:ت( األوســط فــشاألخ مســعدة بــن ســعید الحســن ألب
 هـــــــ١٤١١ القــــــاهرة، الخـــــانجي، مكتبــــــة ، ١ط قراعــــــة، محمـــــود هــــــدى تحقیـــــق
 .م١٩٩٠

ـــو الكـــریم، القـــرآن معـــاني .٢٣٩ ـــر أب ـــق) هــــ٣٣٨:ت( النحـــاس جعف  علـــي محمـــد تحقی
 .هـ١٤٠٩ المكرمة، مكة القرى، أم جامعة ، ١ط الصابوني،

عرابــه، القــرآن معــاني .٢٤٠ ٕ ) هــــ٣١١:ت( الزجــاج لســريا بـــن إبــراهیم القاســم ألبـــي وا
ـــق ـــد. د تحقی ـــل عب ـــدة الجلی ـــب، عـــالم ، ١ط شـــلبي، عب ـــروت، الكت  هــــ١٤٠٨ بی
 .م١٩٨٨

ــدكتور تــألیف النحــو، معــاني .٢٤١  العاتــك شــركة ، ٢ط الســامرائي، صــالح فاضــل ال
 .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٣ القاهرة، والنشر، للطباعة

ــاء، معجــم .٢٤٢ ــاقوت األدب ــق) هـــ ٦٢٦:ت( الحمــوي ی  إحســان إحســان الــدكتور تحقی
 .هـ١٤١٤، بیروت، اإلسالمي الغرب دار،  األولى الطبعة عباس،

 اهللا عبـــد بـــن یـــاقوت اهللا عبـــد أبـــي الـــدین شـــهاب اإلمـــام للشـــیخ البلـــدان، معجـــم .٢٤٣
 .م١٩٩٥، بیروت ، صادر دار،  ٢ ط ،)هـ٦٢٦ت(الرومي الحموي

ــر، المعجــم .٢٤٤  ،)هـــ٣٦٠ت(رانــيالطب القاســم أبــو أیــوب بــن أحمــد بــن ســلیمان الكبی
 الموصـل، والحكمـة، العلوم مكتبة ، ٢ط السلفي، المجید عبد بن حمدي تحقیق
 .م١٩٨٣ هـ١٤٠٤
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المعجم المفصل في  شواهد اللغة العربیة ، أمیل بدیع یعقوب ، الطبعة األولى  .٢٤٥
  م . ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، 

 العربیـــة، المكتبـــة نشـــر الشـــرقي، مطبعـــة كحالـــة، رضـــا عمـــر المـــؤلفین، معجـــم .٢٤٦
 .م١٩٥٧ هـ١٣٧٦ دمشق،

 ــــك٠ األنصـــاري هشـــام ابـــن الـــدین جمـــال األعاریـــب، كتـــب عـــن اللبیـــب مغنـــي .٢٤٧
 األفغـاني، سـعید راجعـه اهللا، حمـد علـي محمـد. د مبارك، مازن تحقیق) هـ٧٦١

 .م١٩٦٩ بیروت، الفكر، دار ، ٢ط

 صـفوان تحقیـق ،)هــ٥٠٢ت(األصـفهاني الراغـب المـةالع القرآن، ألفاظ مفردات .٢٤٨
 هــــ١٤١٦ بیـــروت، الشـــامیة، الـــدار دمشـــق، القلـــم، دار ، ١ط،  داودي عـــدنان
 .م١٩٩٦

 الزمخشـري أحمـد بـن عمر بن محمود القاسم أبو اإلعراب، صنعة في المفصل .٢٤٩
 بیـروت، الهـالل، مكتبـة ، ١ط ملحـم، بـو علي. د تحقیق) هـ٥٣٨:ت( اهللا جار

 .م١٩٩٣

ـبي ، تحقیـق احمـد محمـد شـاكر ،  .٢٥٠ المفضلیات ، للمفضل بن محمد یعلـى  الضّ
، دیـوان العـرب ، بیـروت ، لبنـان  ،( د  ٦وعبد السالم محمد هارون ، الطبعة 

  . ت ) .
 موســـى بـــن إســحاق أبـــي لإلمـــام الكافیــة الخالصـــة شـــرح فــي الشـــافیة المقاصــد .٢٥١

ــاد تحقیــق )هـــ ٧٩٠ ت(  الشــاطبي بیتي یــدع بـــن عیّ ُ البحـــوث  معهــد  ١ط  الثــــ
حیـاء التــراث اإلسـالمي ، جامعـة ام القــرى ، مكـة المكرمـة  ٕ هـــ  ١٤٢٨العلمیـة وا

 م . ٢٠٠٧ -
 محمد تحقیق ،)هـ٣٩٥ت(زكریا بن فارس بن أحمد الحسن ألبي اللغة، مقاییس .٢٥٢

 .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣ العرب، الكتاب اتحاد ، ١ط هارون، السالم عبد
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. د تحقیــق) هـــ٤٧١:ت( الجرجــاني القــاهر لعبــد اإلیضــاح، شــرح فــي المقتصــد .٢٥٣
ـــة واإلعـــالم، الثقافـــة وزارة منشـــورات المرجـــان، بحـــر كـــاظم  العراقیـــة، الجمهوری

 .م١٩٨٢ الرشید، دار التراث، كتب سلسلة

ـــي صـــنعة المقتضـــب، .٢٥٤ ـــرد یزیـــد بـــن محمـــد العبـــاس أب ـــق) هــــ٢٨٥:ت( المب  تحقی
 .م١٩٩٤ ة،القاهر  عظیمة، الخالق عبد محمد

 عبـد بن عثمان عمرو أبي اإلمام تألیف الحدیث، علوم في الصالح ابن مقدمة .٢٥٥
ــه عـلـق) هـــ٦٤٣:ت( الشــهرزوري الــرحمن ــه وضــبط علی  صــبحي، محمــد أحادیث

 .م٢٠٠٨ هـ١٤٢٩ لبنان، بیروت، الرسالة، مؤسسة ، ١ط

 قیـقتح ،)هــ٦٦٩ت( االشبیلي عصفور بابن المعروف مؤمن بن علي المقرب، .٢٥٦
 بغــداد، العـاني، مطبعـة ، ١ط الجبــوري، اهللا عبـد الجـواري،و الســتار عبـد أحمـد

 .هـ١٣٩١

،  الــداني عمـرو بـن عثمـان بــن سـعید بـن عثمـان،  واإلبتــدا الوقـف فـي المكتفـى .٢٥٧
،  األوـلـى الطبعـة،  رمضـان الـرحمن عبــد الـدین محـي،  تحقیـق) ، هــ٤٤٤:ت(
 .م٢٠٠١، هـ١٤٢٢،  عمار دار

ــــــــــد محمــــــــــد للشــــــــــیخ القــــــــــرآن، علــــــــــوم فــــــــــي العرفــــــــــان مناهــــــــــل .٢٥٨  العظــــــــــیم عب
 )ت.د.(لبنان بیروت، المعرفة، دار ، ١ط ،)هـ١٣٦٧ت(الزرقاني

 علـــي بـــن محمـــد العرفـــان ألبـــي الحـــدیث، مصـــطلح علـــم فـــي الصـــبان منظومـــة .٢٥٩
 دار ، ١ط عویضــــة، محمــــد الشــــیخ وشــــرح بتصــــحیح) هـــــ١٢٠٦:ت( الصـــبان

 .م١٩٩٩ هـ١٤٢٠ لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب

 شـرف بـن الـدین محـي زكریـا ابـو،  الحجـاج بـن مسـلم صـحیح شرح،  المنهاج  .٢٦٠
ــع ،) هـــ٦٧٦ت( النــووي  اللطیــف، عبــد محمــد محمــد األســتاذ مــن بتصــریح طب
 .م١٩٨١ هـ١٤٠١ للطباعة، الفكر دار المصریة، المطبعة صاحب



 مصابيح  لمغا ي  ي حروف  لمعاني    الشا د  لنحوي  ي كتاب

)٢٥١( 
 

 خـاطر، یوسـف. د ءاتـه،قرا وتوجیـه الكـریم بـالقرآن االستشـهاد في سیبویه منهج .٢٦١
 الســـعودیة، الریـــاض، الرشـــید، مكتبـــة ، ١ط الجامعیـــة، للرســـائل الرشـــید سلســلة
 .م٢٠٠٨ هـ١٤٢٩

 الحصـري، جمـال روضـة الـدكتورة والتجویـد، القـراءات أصول في المفید المنهل .٢٦٢
 .م٢٠٠٥ هـ١٤٢٦ دمشق، الطیب، الكل دار ، ٢ط

 العربــــي، البیـــان لجنـــة مطبعـــة ، ٣ط أنـــیس، إبـــراهیم تـــألیف الشـــعر، موســـیقى .٢٦٣
 .م١٩٦٥ القاهرة،

 دار الحـدیثي، خدیجـة. د تـألیف الشریف، بالحدیث االحتجاج من النحاة موقف .٢٦٤
ـــة واإلعـــالم، الثقافـــة وزارة منشـــورات للنشـــر، الرشـــید  بغـــداد، العراقیـــة، الجمهوری
 .م١٩٨١

ـــد أحمـــد القـــرآن، نحـــو .٢٦٥  العراقـــي، علمـــيال المجمـــع مطبعـــة الجـــواري، الســـتار عب
 .هـ١٣٩٤ م١٩٧٤ بغداد،

ــي األدبــاء، طبقــات فــي األلبــاء نزهــة .٢٦٦  بــن الــرحمن عبــد الــدین كمــال البركــات ألب
ــــاري محمــــد ــــق ،)هـــــ٥٧٧ت(األنب ــــراهیم، الفضــــل أبــــو محمــــد:تحقی  دار ، ١ط إب
 .م١٩٦٧ هـ١٣٨٦ القاهرة، الفجالة، والنشر، للطبع مصر نهضة

 بـابن الشـهیر الدمشـقي محمد بن محمد الخیر ألبي الشعر، القراءات في النشر .٢٦٧
 ٣ط الصـباغ، محمـد علـي األسـتاذ تصحیحه على أشرف) هـ٨٣٣:ت( الجزري

 .م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ لنبان، بیروت، العلمیة، الكتب دار ،

هــ )  ٩١١نظم العقیان في أعیان األعیان المؤلف : جالل الدین السـیوطي (ت .٢٦٨
  ت٠بیروت د –العلمیة دار النشر : المكتبة  ١الطبعة 
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)٢٥٢( 
 

 الجـزري محمـد بـن المبـارك السـعادات ألبـي واألثـر، الحـدیث غریـب فـي النهایة .٢٦٩
 المكتبـــة الطنـــاحي، محمـــد ومحمـــود اوي،ز اـلــ أحمـــد طـــاهر تحقیـــق) هـــ٨٣٣:ت(

 .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩ العلمیة،

 بـن الحسین بن محمد بن ألحمد والسداد، الثقة أهل معرفة في واإلرشاد الهدایة .٢٧٠
 ١ط اللیثـي، اهللا عبـد تحقیـق) هــ٣٩٨:ت( الكالبـاذي البخاري نصر أبو الحسن

 .هـ١٤٠٧ بیروت، المعرفة، دار ،

ــة .٢٧١  أمــین محمــد بــن إلســماعیل المصــنفین، وآثــار المــؤلفین وأســماء العــارفین هدی
 .المثنى مكتبة منشورات ا،)هـ١٣٩٩ت( البغدادي

ـــدی جـــالل الجـــامع، جمـــع شـــرح الهوامـــع همـــع .٢٧٢ ـــرحمن عبـــد نال ـــي بـــن ال  بكـــر أب
 العلمیــة، الكتــب دار ، ١ط الــدین، شــمس أحمــد تحقیــق) هـــ٩١١:ت( الســیوطي
 .م١٩٩٨ هـ١٤١٨ بیروت،

 أحمـــــد تحقیــــق الصــــفدي، أیبــــك بــــن خلیــــل الــــدین صــــالحل بالوفیــــات، الــــوافي .٢٧٣
ــاء دار ، ١ط مصــطفى، تركــي األرنــؤوط، ــراث إحی ــي، الت ــروت، العرب  لبنــان، بی

 .م٢٠٠٠ هـ١٤٢٠

ــاس أبــو األعیــان، وفیــات .٢٧٤  بــن بكــر أبــي بــن محمــد بــن أحمــد الــدین شــمس العب
 بیــــروت، صــــادر، دار ، ١ط عبــــاس، إحســــان. د:تحقیــــق ،)هـــــ٧٦٤ت(خلكــــان
 .م١٩٩٤
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)٢٥٣( 
 

  

  اجلامعية الرسائل

ـــة الدراســـات فـــي المعنـــى أثـــر .١ ـــة حتـــى النحوی ـــع القـــرن نهای  أطروحـــة( الهجـــري الراب
 .م١٩٩٠ هـ١٤١٠ اآلداب، كلیة بغداد، عةجام ناصح، حسین كریم) دكتوراه

 كلیـة محمـد، بشـیر للـدكتور) ماجسـتیر رسالة( الطبري تفسیر في الشعریة الشواهد .٢
 .م١٩٨٨ مصر، المنیا، جامعة اآلداب،

 ، عبـد سـامي لمحمـد) دكتـوراه أطروحـة( هشـام ابن عند النحو في القرآنیة الشواهد .٣
 .م١٩٨٨ ،رشد ابن التربیة، كلیة بغداد، جامعة

ـــة الشـــواهد .٤ ـــرد عنـــد النحـــو فـــي القرآنی  یوســـف محمـــد علـــي) ماجســـتیر رســـالة( المب
 .م١٩٨٨ التربیة، كلیة بغداد، جامعة المعموري،

 الوـهــاب عبـــد للـــدكتور) دكتـــوراه أطروحـــة( نقدیـــة لغویـــة دراســـة الشـــعریة الضـــرورة .٥
 .م١٩٨١ بغداد، جامعة اآلداب، كلیة العدواني، إلیاس علي محمد
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)٢٥٤( 
 

  

  والبحوث الدوريات

 محمـد الـدین جمال لإلمام الحدیث، من ألفاظ في النووي سألها مسائل على أجوبة .١
 بــن خلــف بــن یوســف الــدكتور تحقیــق) هـــ٦٧٢:ت( النحــوي مالــك بــن اهللا عبــد بــن

 .هـ١٤٢٦ محرم، الثالثون، العدد الحكمة، مجلة العیساوي، محل

ــدكتور الشــافعي، بلغــة االحتجــاج .٢ ــة الخزرجــي، عـلـي حاذةشــ عــادل ال  المجمــع مجل
 هـــــ١٤٢٩ الثــــاني، الجـــزء والخمســــون، الخــــامس المجلـــد بغــــداد، العراقــــي، العلمـــي
 .م٢٠٠٨

 العربیــة اللغـة مجمـع مجلـة حسـین، الخضـر محمـد اللغـة، فـي بالحـدیث االستشـهاد .٣
 .م١٩٣٦ أكتوبر هـ١٣٥٥ شعبان، الثالث، الجزء المكي،

، ثالثــین فـي لقــاهرةبا العربیــة اللغــة مجمــع أعمـال .٤  العلمیــة، القــرارات مجموعــة عامــًا
 .م١٩٧١ الكیالني، مطبعة الثامنة، حتى األولى من الدورات

 إبـراهیم،  مالـك ابـن ألفیـة على دراسة،  النحویین لدى ومفهومها الشعریة الضرورة .٥
 الثالثـــة الســـنة،  المنـــورة بالمدینـــة اإلســـالمیة الجامعـــة مجلـــة،  الحنـــدود صـــالح بـــن

  .م٢٠٠١/  هـ١٤٢١،  المائة بعد عشر الحادي العدد،  الثالثینو 
ــــدكتور المحــــدثین، عنــــد األلفــــاظ تحریــــر ضــــوابط .٦  محــــل بــــن خلــــف بــــن یوســــف ال

 علمیــة نـدوة اإلمـارات، دبــي، والعربیـة، اإلسـالمیة الدراســات كلیـة مجلـة العیسـاوي،
ــاني، الجــزء) العصــر وتحــدیات الشــریف الحــدیث( عنــوان تحــت ــة الجلســة الث  الثالث

 .م٢٠٠٥ هـ١٤٢٦ والرابعة،

 بـن محمـد اإلمـام جامعـة مجلـة الـدالي، أحمد محمد الدكتور البراغیث، أكلوني لغة .٧
 .هـ١٤٢٠ رجب، والعشرون، السابع العدد اإلسالمیة، سعود
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)٢٥٥( 
 

 العمــار، محمـد بــن الـرحمن عبـد. د تطبیقیــة، نظریـة دراسـة البراغیــث، أكلـوني لغـة .٨
 محـرم، الثالـث، الجـزء والسـتون، الثـامن المجلـد بدمشـق، بیةالعر  اللغة مجمع مجلة

 .م١٩٩٣ تموز هـ١٤١٤



Abstract 
 
Full of books of Arabic grammar over time the witness grammar 
in all its forms, the Koran and the Hadith, poetry and sayings of 
Arabs from the rule and the like, and the witness grammar 
support Syntactical first to validate the grammar rules, which 
Rsduha in their books, so this study was grammatical interested 
in the Book of Books meanings Name (lamps Amoani in the 
letters of the meanings) to the son of Nur al-Din Mozei (T: 825 
e) is aware of the flags of Yemen, and the world of multi-
talented, has addressed the subject of the witness as in his 
work this in terms of species, races and issues, was the 
personal Mozei is clear, by approaching the issue Grammar 
lesson and discussion, was interested in the untreated control 
Quranic much, and by his other other evidence, as was the 
Hadith of the Messenger of Allah peace be upon him a clear 
role in establishing rules of grammar and the responses to the 
scientists, the witness from the words of Arab poetry and prose 
did not interest them less affair Of other evidence, has been 
divided my plan to study three chapters on the basis of the 
above-mentioned species evidence, has made it clear in which 
personal Mozei grammatical and their salient features cultural, 
these chapters have already been submitted and reboot, 
followed by the conclusion offered by the most important 
findings. 
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